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RESUMO 

 

Esta pesquisa traz uma abordagem sobre a relação entre a Filosofia, as práticas educativas e a 

utilidade do conhecimento filosófico, buscando encontrar a relação entre as práticas educativas 

desenvolvidas pelos professores em suas aulas de Filosofia e a relação da visão de utilidade ou 

inutilidade do conhecimento filosófico na perspectiva dos alunos. Compreende-se tal questão como 

relevante por meio da percepção que temos que as práticas educativas adotadas e desenvolvidas 

pelos professores de Filosofia podem influenciar de forma determinante na percepção que os alunos 

possuem sobre a utilidade do conhecimento filosófico. A questão problema é: De que forma as 

práticas Educativas dos professores de Filosofia influenciam na concepção de utilidade do 

conhecimento filosófico entendida pelos alunos do curso de Eletromecânica do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – campus Vitória da Conquista? O objetivo geral é: 

Identificar de que forma as práticas educativas dos professores de Filosofia influenciam na 

concepção de utilidade do conhecimento filosófico entendida pelos alunos do curso de 

Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – campus Vitória 

da Conquista. Visando alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Conhecer as práticas educativas desenvolvidas pelo professor de Filosofia em suas aulas; b) 

Verificar de que forma as práticas educativas desenvolvidas pelos professores de filosofia 

influenciam na concepção de utilidade adotada pelos alunos sobre o conhecimento filosófico; c) 

Compreender de que forma se organiza o currículo do curso de Eletromecânica e como a disciplina 

de Filosofia se situa no mesmo. O percurso metodológico adotado foi constituído por uma pesquisa 

qualitativa associada a um projeto de intervenção. Para produção dos dados, utilizamos da 

observação das aulas da professora regente da turma, análise do currículo do curso de 

Eletromecânica, aplicação e análise de questionários, análise do projeto de intervenção desenvolvido 

com a turma e análise do grupo focal desenvolvido ao final do projeto de intervenção. A organização 

e análise desses dados foram conduzidas pela teoria deleuziana. Os resultados desta pesquisa foram 

agrupados pela proximidade e linha de recorrência dos conteúdos das respostas dos sujeitos 

participantes da pesquisa que confirmam que existe sim relação entre as práticas educativas adotadas 

pelos professores de Filosofia em suas aulas e o modo como os educandos compreendem a Filosofia 

como útil ou inútil em suas vidas e que um processo de aulas baseadas em uma prática rizomática 

possibilita que a filosofia se aproxime tanto dos educandos como das demais áreas do conhecimento.  
 

Palavras-chave: Filosofia. Prática educativa. Utilidade do Conhecimento Filosófico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research has brought an approach on the relation among philosophy, educational 

practices and usefulness of philosophical knowledge, seeking to find the relation between the 

educational practices developed by teachers in their classes of philosophy and the relation of 

vision of utility or uselessness of philosophical knowledge from the perspective of students. 

Thats issue is understood as relevant through our perception that educational practices 

adopted and developed by teachers of philosophy can have a decisive influence on the 

students' perception on usefulness of philosophical knowledge. The problem issue is: How do 

educational practices of teachers of Philosophy influence the conception of usefulness of 

philosophical knowledge understood by students of electromechanical course of Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Bahia - Campus Vitória da Conquista? The 

general objective is: Identify how educational practices of teachers of Philosophy influence 

the conception of usefulness of philosophical knowledge understood by students of 

Electromechanical course of Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia 

- Campus Vitória da Conquista. In order to achieve the general objective, the following 

specific objectives have been defined: a) Experience educational practices developed by 

philosophy teacher in his classes, b) Verify how educational practices developed by 

philosophy teachers influence the conception of utility adopted by students on philosophical 

knowledge, c) Understand how the curriculum of electromechanical course is organized and 

how the discipline of philosophy is situated in that. The methodology adopted has consisted 

of a qualitative research associated to an intervention project. For production of data, 

observation of teacher at class has been used, analysis of curriculum of electromechanics 

course, application and analysis of questionnaires, analysis of intervention project developed 

with the group and analysis of focus group developed at the end of project intervention. 

Organization and analysis of those data have been driven by Deleuzian theory. The results of 

that research have been grouped by the proximity and line of recurrence of contents of 

answers of subjects participating in the research, confirming that there is a relationship 

between educational practices adopted by philosophy teachers in their classes and the way in 

which students understand the philosophy as useful or useless in their lives. And that a 

process of classes based on a rhizomatic practice, makes possible that philosophy approaches 

both the learners and other areas of knowledge.  

 

Keywords: Philosophy. Educational practice. Utility.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em minha trajetória como aluna no Ensino Médio pude perceber e me deparar com 

situações relacionadas à Filosofia e ao seu ensino que instigaram e despertaram em mim, ao 

longo do tempo, o interesse e a inquietação por desenvolver esse estudo. Em meu percurso 

pelo Ensino Médio, o ensino de Filosofia era obrigatório somente no primeiro ano, com 

apenas uma aula por semana. Tínhamos um professor licenciado na área, o que era uma 

raridade, porém, o que realmente me chamava a atenção e a de muitos colegas, eram os 

métodos pedagógicos e a prática educativa adotada pelo professor; as aulas eram cansativas, 

enfadonhas e raramente dialógicas. Era notório o interesse do professor em apenas manter a 

turma ocupada e quieta, lendo textos e respondendo exercícios sobre eles, o que não 

despertava, na maioria da turma, qualquer apreço pela matéria. 

Sempre gostei de ler e no Ensino Fundamental fui apresentada aos livros de Filosofia e 

às questões filosóficas, por intermédio de uma professora de História que me presenteou com 

o livro “O Príncipe” do autor Maquiavel. No início, a leitura foi densa, mas em conversas com 

a referida professora pude entender o teor e o objetivo da obra, o que me levou a estudar 

outros filósofos como Platão, que veio a se tornar meu Filósofo preferido. Confesso que 

guardava grandes expectativas sobre as aulas de Filosofia e as possibilidades que elas 

poderiam me ofertar, no entanto, conformada com a situação, resignava-me a tirar boas notas 

e a procurar por outros meios e livros sobre temas da Filosofia que mais me inquietavam, tais 

como a questão da morte e o existencialismo, por exemplo. 

Posteriormente, ao término do Ensino Médio, norteada pelas leituras de inúmeras 

obras filosóficas, ingressei como aluna na primeira turma de Filosofia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. O curso contava com excelentes professores, todos doutores e 

especialistas nas matérias lecionadas, no entanto, o curso, mesmo sendo de licenciatura, tinha 

um currículo e uma prática educativa baseada numa perspectiva historicista do ensino de 

Filosofia, ou seja, a finalidade de sua proposta pedagógica era formar professores para 

atuarem em salas de aulas com a convicção de que fazer Filosofia é ensinar história da 

Filosofia. Entendendo a necessidade e a importância da história da Filosofia, defendo, assim 

como o filósofo Pierre Hadot (2001), uma aproximação da Filosofia com a vida e que essa 

aproximação seja atrelada à sua história, mas não exclusivamente a ela.  

Soma-se a esses acontecimentos o fato de, muitas vezes, seja em minhas aulas ou em 

conversa com colegas, ouvir a célebre indagação: Filosofia serve para quê? Que utilidade tem 

a Filosofia? Estas questões conduziram-me a estudar de que forma as nossas práticas 
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educativas, enquanto professores de Filosofia, vêm contribuindo e, muitas vezes, sendo a 

ferramenta fundamental para esse enfraquecimento do conhecimento filosófico perante a 

sociedade e nossos alunos e para o entendimento de que a Filosofia é um conhecimento com o 

qual e sem o qual o mundo permanecerá do mesmo jeito.  

Atualmente, enquanto professora de Filosofia do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia – campus Vitória da Conquista, direciono meu interesse acerca 

das práticas educativas desenvolvidas e adotadas pelos outros professores de Filosofia em 

suas aulas na Instituição e como essas práticas educativas podem contribuir ou não para o 

entendimento de utilidade do conhecimento filosófico dos alunos do curso de Eletromecânica, 

turma do 4° ano do turno vespertino. Essa turma foi escolhida porque apresenta em seu 

desenvolvimento curricular uma das bases mais técnicas dentre todos os cursos ofertados no 

campus de Vitória da Conquista, com o ensino voltado para a interpretação e execução de 

projetos eletromecânicos de instalações residenciais, prediais e industriais; realização, 

supervisão e controle de manutenção de sistemas elétricos e mecânicos, o que nos conduziu à 

nossa questão de pesquisa: De que forma as práticas educativas dos professores de Filosofia 

influenciam na concepção que os alunos têm da utilidade do conhecimento filosófico?  

A importância dessa questão partiu da percepção que temos de que as práticas 

educativas adotadas e desenvolvidas pelos professores de Filosofia podem influenciar de 

forma determinante na percepção que os alunos têm da utilidade do conhecimento filosófico e 

está intimamente ligada ao processo formativo como um todo no interior das demais 

disciplinas. Uma percepção positiva por parte dos alunos conduziria à ratificação dos 

objetivos da Filosofia enquanto disciplina escolar, ou seja, poderia contribuir para a formação 

de sujeitos críticos e éticos. Caso contrário, a partir de uma percepção negativa do papel do 

conhecimento filosófico, seríamos conduzidos a uma reflexão sobre o papel da filosofia em 

meio aos outros componentes curriculares, tais como aqueles que gozam mais de um caráter 

“científico” e/ou componentes de caráter mais tecnicistas, tão presentes em nossa sociedade. 

O papel exercido pelo professor de Filosofia nesse contexto da formação educacional, 

assim como os demais profissionais da educação é fundamental para a construção e 

desenvolvimento da percepção de importância que os alunos atribuem a determinados campos 

do conhecimento em detrimento de outros. Neste sentido, o presente trabalho tem como 

objetivo geral: Identificar e analisar de que forma as práticas educativas dos professores de 

Filosofia influenciam na concepção de utilidade do conhecimento filosófico entendida pelos 

alunos do curso de Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – campus Vitória da Conquista. 
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Com o intuito de alcançarmos o objetivo geral, delimitamos os seguintes objetivos 

específicos: a) Conhecer as práticas educativas desenvolvidas pelo professor de Filosofia nas 

suas aulas; b) Verificar de que forma as práticas educativas desenvolvidas pelos professores 

de Filosofia influenciam na concepção de utilidade adotada pelos alunos sobre o 

conhecimento filosófico; c) Compreender de que forma se organiza o currículo do curso de 

Eletromecânica e como a disciplina de Filosofia se situa em seu bojo. 

Outro ponto que norteou o nosso interesse em desenvolver tal estudo foi a pequena 

quantidade de artigos e pesquisas voltadas especificamente para prática educativa do 

professor de Filosofia e suas implicações no processo de ensino e aprendizado do 

conhecimento filosófico. Do mesmo modo, não encontramos uma quantidade expressiva de 

trabalhos sobre a questão da utilidade da Filosofia. Em nossas pesquisas e buscas não 

encontramos nenhum trabalho que trate de maneira contínua sobre nossa temática; 

encontramos materiais de apoio teórico quando dividimos as vertentes investigativas e as 

estudamos separadamente, situação essa que fez com que dedicássemos mais tempo na 

seleção dos textos, livros e trabalhos na tentativa de se produzir uma abordagem continua, 

crítica, reflexiva e substancial sobre nosso objeto de estudo. Sendo assim, compreendemos 

como mais que necessário o desenvolvimento, análises e reflexões sobre o tema desenvolvido 

e trabalhado neste estudo, na tentativa de tentar contribuir para elaboração de uma reflexão 

crítica e quem sabe com novas perspectivas acerca da temática aqui explorada.  

O presente trabalho além da introdução, apresenta uma contextualização do tema 

proposto, sua problematização, os objetivos e resultados alcançados, bem como a metodologia 

utilizada em sua realização. Nossa primeira seção foi destinada ao capítulo intitulado, “A 

Filosofia além da história da Filosofia”. Optamos por compor esse capítulo através de seções. 

Na primeira seção desenvolvemos a temática: “E o que é Filosofia?” onde optamos por criar 

um linear de resposta para a questão através de um aporte teórico centrado em autores como: 

Carlos Cipriano Luckesi (1990), Marilena Chauí (2000), Silvio Gallo (2002), e com 

específica concentração em Gilles Deleuze e Felix Guattari (2010). Nessa seção, criamos uma 

discussão teórica com enfoque no surgimento da Filosofia e na concepção teórica 

desenvolvida e trabalhada pelos autores acima mencionados.  

Além disso, intensificamos a nossa conceituação na perspectiva teórica de Deleuze e 

Guattari (1995) e suas considerações sobre o que vem a ser a Filosofia. Para Deleuze (1995), 

a Filosofia é a arte de criar conceitos, no entanto, criar conceitos não se instaura em uma 

esfera do simplificado. Criar e entender conceitos é uma tarefa complexa que exige alguns 

direcionamentos; trataremos desses direcionamentos na busca de um entendimento do que 
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vem a ser a Filosofia para esses autores. Neste intuito discorremos sobre o que é um conceito, 

o personagem conceitual, característica de um conceito e a importância da arte de se criar 

conceitos para a noção de Filosofia compreendida e desenvolvida neste trabalho.  

Na seção seguinte intitulada, “Prática educativa e suas vertentes constitutivas”, 

optamos por desenvolver um breve recorte do percurso histórico acerca da construção e do 

desenvolvimento da prática educativa ao longo da história. Para tanto, desenvolvemos a noção 

de prática educativa adotada pelos Sofistas e Sócrates na Grécia antiga, perpassando por 

Vásquez (2007), Vygotsky (1998) e Manacorda (2007). Em seguida, construímos um enfoque 

contemporâneo da questão da prática educativa através de Zabala (1998). Nos utilizamos das 

perspectivas construtivas teóricas do autor para a nossa formulação e entendimento da 

necessidade e da importância de se pensar e repensar as nossas práticas educativas diárias, 

bem como a teoria e a prática e nossas ações em sala de aula e como as mesmas se 

caracterizam como um fator de extrema importância na construção e desenvolvimento do 

conhecimento de nossos educandos.  

Ainda na busca do entendimento da complexidade da prática educativa e em 

continuidade com nossa construção de análise e sua importância na constituição e 

desenvolvimento do ensino de Filosofia, intensificamos nosso embasamento para tais 

questões nas perspectivas teóricas de Deleuze e Guattari (2010). Desse modo, formulamos um 

paralelo constitutivo com a “pedagogia dos conceitos” para a construção de uma prática 

educativa e uma imagem da Filosofia que compreendemos como a mais adequada para a 

Filosofia e seu ensino. Nos centramos nessa construção na perspectiva deleuziana de 

conceitos, acontecimentos, multiplicidades e linhas de fuga para a construção de um novo 

olhar e de uma nova formulação para a prática educativa e o ensino de Filosofia. 

Na seção três intitulada, “A utilidade do conhecimento filosófico na perspectiva 

contemporânea” desenvolvemos, com um aporte teórico centrado em autores como Deleuze e 

Guattari (1995), Luckesi (2004), Aranha (2003) e Chauí (2000), nosso entendimento e análise 

de como se situa o conhecimento filosófico em meio aos demais campos do saber. Nossa 

perspectiva é construída dentro de uma análise contemporânea de como se formula a noção 

propagada por muitos da inutilidade do saber filosófico ou a honorabilidade do mesmo, mas 

sem impacto ou relevância em suas vidas diárias e seus problemas cotidianos. Tratamos nesta 

seção dos caminhos que os indivíduos em grande maioria perpassam para a construção desse 

entendimento de inutilidade do saber filosófico. Através de Luckesi (1990) desenvolvemos a 

construção e análise de alguns fatores intrínsecos para essa visão, tais como: polidez, blagues, 

oficialidade, inutilidade e honorabilidade.  
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Na seção quatro, “O retorno da Filosofia à estrutura curricular das escolas brasileiras e 

as implicações no seu ensino” apresentamos alguns fatores intrínsecos sobre a inclusão da 

Filosofia de forma obrigatória à matriz curricular das escolas e como essa inclusão implica em 

grandes desafios na esfera didática, curricular e organizacional do seu ensino. Construímos, 

também por meio de Ávila (1986), uma análise sobre o período em que a Filosofia esteve 

afastada de forma oficial das escolas brasileiras e as consequências desse fenômeno para os 

jovens dessa geração. Nessa seção também abrimos espaço para uma discussão filosófica com 

Kant (2001) com a temática: “É possível ensinar a filosofia? E, se possível, de qual forma?”. 

Por muito vem se pendurando a falácia de que na perspectiva de Kant não se pode ensinar a 

Filosofia; podemos, no entanto, aprender a Filosofar. Nessa seção realizamos um exercício de 

esclarecimento e análise através das teorias de Kant (2001) e chegamos ao entendimento e 

esclarecimentos de tais premissas.  

No capítulo três desenvolvemos e construímos nossa construção metodológica e os 

caminhos da pesquisa. Nossa pesquisa se fundamenta e se sustenta no arcabouço teórico da 

Filosofia da Diferença da corrente filosófica pós-estruturalista que se configura como uma 

teoria da desconstrução que permite a um texto desenvolver sua pluralidade de sentidos. A 

realidade encontrada é analisada e desenvolvida através de uma construção social e subjetiva. 

Os principais teóricos escolhidos para fundamentar, embasar e constituir diálogos teórico-

metodológicos foram Deleuze e Guattari (2010). Optamos pela abordagem pós-estruturalista 

com o intuito de criar novos interesses investigativos e diversas possibilidades metodológicas 

que valorizem a singularidade.  

Nossa pesquisa se desenvolveu através de uma abordagem qualitativa com 

pressupostos e instrumentos de uma abordagem de intervenção. Nessa seção abrimos espaço 

para delimitarmos a construção do espaço, tempo, sujeitos da pesquisa e instrumentos 

metodológicos utilizados para o desenvolvimento da mesma. Para a problematização das 

informações produzidas utilizamos o aporte teórico da Filosofia da Diferença inspirada em 

Deleuze (2010).  

No capítulo quatro, na análise de dados, desenvolvemos, na primeira seção, a análise 

das aulas da professora regente de Filosofia da turma de Eletromecânica, de modo a constatar 

qual a prática educativa por ela desenvolvida em suas aulas e de que modo os educandos 

interagiam com essa prática. Essa análise foi de extrema importância para delimitar os passos 

seguintes do desenvolvimento de nossa pesquisa. Na seção dois da análise de dados 

desenvolvemos nossas análises sobre currículo de Eletromecânica através das perspectivas 

teóricas de Deleuze e Guattari (2010). Para tanto, realizamos a exposição de aspectos sobre a 



17 

formação do curso e a sua relevância dentro do Instituto Federal de Educação da Bahia – 

IFBA, aspectos relacionados à carga horária destinada no curso à disciplina de Filosofia. E 

construímos através da Filosofia de Deleuze (2010) uma proposta de linha de fuga através de 

um currículo-rizomático para os problemas encontrados. Tentamos estabelecer um paralelo 

entre rizoma, linhas de fuga, multiplicidade para a construção e desenvolvimento de um 

currículo no qual não mais nos encontraríamos presos ou reduzidos apenas a um núcleo. Esse 

modelo rizomático de currículo oferece conexões, meios, estradas para um ensino de Filosofia 

pautado na multiplicidade  

Na seção três da análise de dados desenvolvemos nossas análises sobre as questões 

aplicadas por meio de um questionário aos alunos da turma de Eletromecânica, com o intuito 

de nos orientar sobre nossos futuros passos no desenvolvimento da pesquisa, bem como no 

sentido de contribuir com informações sobre os aspectos sociais e econômicos dos 

participantes. Desenvolvemos, também, uma análise acerca de pontos importantes de nossa 

pesquisa, através de questões respondidas pelos participantes, norteadas por temas como: 

Qual a utilidade do conhecimento filosófico? O que é a Filosofia? E perspectivas sobre o 

conhecimento filosófico e científico.  

A seção quatro se destina à apresentação e análise do projeto de intervenção 

desenvolvida com a turma de Eletromecânica onde, de maneira detalhada, expomos os 

pressupostos teóricos e metodológicos utilizados no desenvolvimento e concretização desta 

pesquisa. Na seção cinco realizamos uma análise e um diálogo através das repostas obtidas 

com os alunos da turma de Eletromecânica, através do desenvolvimento de um grupo focal. 

Para realização da interpretação e do diálogo nos utilizamos dos pressupostos teóricos de 

Deleuze e Guattari (2010) na busca de uma percepção tanto sobre as partes como sobre o 

todo. No último tópico do capítulo de análise de dados, na seção seis, encontra-se a percepção 

de mudança ocorrida em um dos pesquisadores ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento deste trabalho, com enfoque sobre as percepções acerca da prática educativa 

e do ensino de filosofia.  

De um anseio pessoal, norteado pelas aulas e marcas da Filosofia no meu processo de 

formação no Ensino Médio para um projeto de Mestrado, eis que temos aqui uma reflexão 

crítica e dialógica sobre algo que considero que é bem mais do que aulas de Filosofia, mas 

Filosofia em nossas vidas e sociedade.  
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2 A FILOSOFIA ALÉM DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA  

 

2.1 E o que é a Filosofia? 

 

Adotando a mesma atitude que está intrinsecamente ligada à Filosofia, que é o fato de 

questionar, surge a pergunta: Afinal, o que é a filosofia? O que é o conhecimento filosófico? 

O que diferencia o conhecimento filosófico dos demais tipos de conhecimentos? Embora 

tardiamente, tais questionamentos tenham sido tomados com considerável disposição e 

serenidade no século XX.  

Dentro dessa perspectiva fomos buscar exemplos para tais indagações em Heidegger 

(1956) que, em sua obra “Que é isso a filosofia?”, quando aborda profundamente tais 

questionamentos e Deleuze (2010), em sua obra “O que é a filosofia”, a 

define,fundamentalmente, como criação de conceitos. A origem do termo “Filosofia’’ é 

atribuída ao filósofo Pitágoras que significa “amante da sabedoria”. Insistia Pitágoras que sua 

sabedoria consistia unicamente em reconhecer sua ignorância, não devendo, portanto, ser 

chamado de “sábio”, mas apenas de “amante da sabedoria” (EWING, 1984, p. 11).  

Desvendar o que é a Filosofia não é algo relativamente fácil tendo em vista que todo o 

arcabouço teórico e histórico envolvido na questão é extremamente vasto e com inúmeras 

definições, o que torna a tarefa de se compreender o que seja a filosofia uma expedição mais 

árdua, no anseio por tal resposta. 

Chama-nos a atenção algumas definições que a filósofa Marilena Chauí atribui à 

Filosofia em seu livro “Convite à filosofia”. A primeira definição que vemos neste é a de 

Filosofia como, visão de mundo: ‘‘[…] essa é uma definição ampla e muito vaga, que não 

permite distinguir o conhecimento filosófico de outros conhecimentos” (CHAUÍ, 2000, p. 

14). Nesta perspectiva, encontra-se presente a inclinação de se reduzir a filosofia apenas a um 

conhecimento a mais, junto a tantos outros existentes.  

Outra definição segundo a autora é a da Filosofia como “Fundamentação Teórica e 

Crítica dos Conhecimentos e das Práticas. Essa descrição coloca a filosofia como: análise, 

reflexão e crítica” (CHAUÍ, 200, p. 15). Na busca por compreender o que seja a filosofia e o 

conhecimento filosófico, recorremos novamente a Chauí que nos diz:  

 

A filosofia não é uma ciência: é uma reflexão sobre os procedimentos e conceitos 

científicos. Não é religião: é uma reflexão crítica sobre as origens e formas das 

crenças religiosas. Não é a arte: é uma interpretação crítica dos conteúdos das 

formas, das significações das obras de arte e do trabalho artístico. Não é sociologia 

nem psicologia, mas a interpretação e avaliação crítica dos conceitos e métodos da 
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sociologia e da psicologia. Não é política, mas interpretação, compreensão e 

reflexão sobre a origem, a natureza e as formas do poder. Não é história, mas 

interpretação do sentido dos acontecimentos enquanto inseridos no tempo e 

compreensão do que seja o próprio tempo. Conhecimento do conhecimento e da 

ação humana, conhecimento da transformação temporal dos princípios do saber e do 

agir, conhecimento das formas do real ou dos seres, a filosofia sabe que está na 

História e que possui uma história (CHAUÍ, 2000, p. 17). 

 

 Tomando como referência Chauí (2000), chegamos à compreensão de que não 

devemos confundir o saber filosófico com o sociológico, artístico ou histórico. A Filosofia se 

situa em um patamar mais além, não que seja ela superior aos outros tipos de conhecimento, 

porém, possui, em suas especificidades, atribuições e diferenciações que a torna 

conhecimento do conhecimento, a busca constante pelo questionar e pela sabedoria.  

Na mesma obra “Convite à Filosofia”, Chauí (2000, p. 18) nos apresenta algumas 

definições de filósofos sobre o que, para eles, seria a Filosofia. “[…] Descartes dizia que a 

Filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os homens 

podem alcançar para o uso da vida, a conservação da saúde e a invenção das técnicas e das 

artes”. Vemos, intrínseco neste trecho, um conjunto de atribuições dadas à Filosofia, dentre 

elas, uma que nos chama em especial a atenção, a que define a Filosofia como “conhecimento 

perfeito de todas as coisas”.  

Ainda sobre essa mesma questão Chauí (2000, p. 18) nos revela a opinião de Espinosa 

o qual defende que “A Filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido 

por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade”. Ante o exposto, percebemos que a 

Filosofia se constitui sim um caminho árduo e difícil, porém, os resultados obtidos nessa 

caminhada são extremamente proveitosos e necessários para o homem. A Filosofia tem em si 

a capacidade de fomentar e aprimorar o trabalho do pensar, do refletir, do raciocinar e, desse 

modo, desenvolve nos sujeitos o senso crítico tão necessário para se viver em sociedade.  

Nessa mesma perspectiva nos diz Luckesi (1994, p. 22): “[…] a filosofia é um corpo 

de conhecimento, constituído a partir de um esforço que o ser humano vem fazendo de 

compreender o seu mundo e dar-lhe um sentido e um significado compreensivo”. Todavia o 

autor ainda nos chama a atenção que a Filosofia é um “corpo de conhecimento”; em Filosofia, 

corpo de conhecimentos significa um conjunto coerente e organizado de entendimentos sobre 

a realidade. “[...] desse modo, a Filosofia é corpo de entendimentos que compreende e 

direciona a existência humana em suas mais variadas dimensões” (LUCKESI, 1994, p. 22).  

Sedentos por mais definições e conceituações, nos dedicamos a compreender a 

proposta e acepção do que é a filosofia desenvolvida por Deleuze e Guattari (1995), naquele 

que veio a se tornar um dos livros mais importantes sobre o assunto “O que é a Filosofia?”. 
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Para nos direcionarmos de forma mais coesa sobre os temas e conceitos abordados no livro, 

nos embasaremos também nas perspectivas interpretativas de Sílvio Gallo (2017), produzidas 

em seu livro “Deleuze e a Educação”, obra na qual o autor versa sobre aspectos da filosofia 

de Deleuze e Guattari (1995) e tenta aproximá-la de uma vertente educacional.  

Logo de início, os autores Deleuze e Guattari (1995) já nos direcionam sobre a tese 

central para a resposta “o que é a Filosofia? ”. Para eles “A filosofia é a arte de formar, de 

inventar, de fabricar conceitos” (DELEUZE, 2010, p. 8). Temos aqui um importante elemento 

da filosofia Deleuziana, os Conceitos. E o que vem a ser na Filosofia de Deleuze (1995), 

Conceitos? Antes de adentrar na definição do termo, Deleuze (1995) nos leva a outra 

importante informação, de que a Filosofia necessita ser formulada “entre amigos”. E quem 

seriam esses amigos? Para o autor seria uma espécie de personagem. Os conceitos necessitam 

de personagens conceituais que contribuam para a sua definição. Amigo é um desses 

personagens, os quais testemunharam a favor de uma origem e do nascimento da Filosofia.  

Nessa perspectiva,  

 

As outras civilizações tinham Sábios, mas os gregos apresentam esses ‘amigos’ que 

não são simplesmente Sábios mais modestos. Seriam os Gregos que teriam 

sancionado a morte do Sábio, e o teriam substituído pelos filósofos, os amigos da 

sabedoria, aqueles que procuram a sabedoria, mas não a possuem formalmente 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 8). 

 

Para Deleuze (1995) o “amigo” é um “personagem conceitual” que vem a contribuir 

em sua filosofia para a definição de conceitos. É a forma que os autores leem e interpretam a 

figura do filósofo, como sendo este um personagem que está em busca constante pela 

sabedoria, que procura criar e pensar conceitos. Nesta definição, podemos notar que o filósofo 

se diferencia dos Sábios antigos que, em sua busca pelo conhecimento, o desenvolvia por 

figura e por imagens. Ao definir o filósofo como “amigo de conceitos”, Deleuze (1995) 

admite e nos mostra que a tarefa da Filosofia é extremamente criativa. Para ele, o Filósofo e 

os conceitos estão alinhados da seguinte forma: 

 

O filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência. Quer dizer que a 

filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou fabricar conceitos, pois os 

conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A filosofia, mais 

rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos [...]. Criar conceitos 

sempre novos, é o objetivo da filosofia. É porque o conceito deve ser criado que ele 

remete ao filósofo como àquele que o tem em potência, ou que tem sua potência e 

sua competência [...]. Que valeria um filósofo no qual se pudesse dizer: ele não criou 

um conceito, ele não criou seus conceitos (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 13-14, 

grifo do autor). 
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Esta noção deferida por Deleuze e Guattari (1995) se difere e muito das noções de 

Filosofia propagada por outros autores. Para eles, a Filosofia tem uma ação criadora de 

conceitos, ela não se posiciona de forma indiferente frente ao mundo, pelo contrário, criar 

conceitos é intervir no mundo. Segundo Gallo (2017, p. 35), “O golpe que Deleuze e Guattari 

desferem contra as noções correntes de filosofia é certeiro. A filosofia tem uma ação criadora 

de conceitos e não é uma mera passividade frente ao mundo”. Criando conceitos 

transformamos o mundo, para Deleuze (1995) o conceito é a ferramenta que permite ao 

filósofo criar um mundo a sua maneira. Os conceitos podem ainda se tornar armas nas mãos 

dos filósofos na realização da crítica ao mundo e no processo de formulação e construção de 

outros mundos, desta forma, o conceito será sempre uma intervenção no mundo, seja com o 

objetivo de conservá-lo ou de modificá-lo. 

Deleuze e Guattari (1995) antes de chegarem à definição final do que seja conceitos, 

ainda refletem a respeito de outras questões pertinentes acerca da natureza da Filosofia. Para 

eles a mesma não pode ser vista nem como contemplação, reflexão ou comunicação. O que se 

difere especialmente da perspectiva de Marilena Chauí (2000, p. 17) que compreende a 

Filosofia como sendo reflexão: “[…] a filosofia não é uma ciência: é uma reflexão sobre os 

procedimentos e conceitos científicos. Não é religião: é uma reflexão crítica sobre as origens e 

formas das crenças religiosas”.  

Para Deleuze (1995), a Filosofia não é contemplação, pois, mesmo ela sendo 

dinâmica, não é criativa e nada tem a ver com a criação dos conceitos. Muito menos ela é 

comunicação, já que a comunicação pode visar apenas e exclusivamente o consenso, mas 

jamais o conceito, já que os conceitos, na maioria das vezes, são mais dissenso do que 

consenso. Diferentemente do que defende Chauí (2000), para Deleuze e Guattari (1995), a 

Filosofia não é reflexão, pois, a reflexão não é um ato particular da atividade filosófica, 

qualquer um e não somente o filósofo pode refletir sobre qualquer coisa.  

Para Deleuze e Guattari a filosofia  

 

Não é reflexão, porque ninguém precisa de filosofia para refletir sobre o que quer 

que seja: acredita-se dar muito à filosofia fazendo dela arte de reflexão, mas retira-se 

tudo dela, pois os matemáticos como tais não esperam jamais os filósofos para 

refletir sobre a matemática, nem os artistas sobre a pintura ou a música; dizer que 

eles se tornem então filósofos é uma brincadeira de mau gosto, já que sua reflexão 

pertence a sua criação respectiva (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 14). 
 

Dessa forma, não podemos assimilar ou identificar a filosofia com nenhuma dessas 

três atitudes: a contemplação, reflexão ou comunicação, pois, nenhuma delas são explícitas da 



22 

filosofia. Elas não são entendidas por Deleuze (1995) como disciplinas e sim como máquinas 

de constituição de Universais em todas as disciplinas. Para o autor é próprio da filosofia a 

elaboração de conceitos que, em seu cerne, permitem a contemplação, reflexão e a 

comunicação. Contemplamos, refletimos e comunicamos sobre os conceitos no 

desenvolvimento deste processo. Então, se na perspectiva de Deleuze e Guattari o ato 

filosófico versa sobre a criação de conceitos chegamos, aqui, na pergunta que necessita de 

resposta: O que é um conceito?  

A questão do conceito ao longo da história da filosofia vem sendo tomado como um 

dado, algo que já estava presente e que não necessitava de explicação. No livro “O que é a 

filosofia?” última e uma das grandes obras de Deleuze em parceria com Guattari, publicada 

em 1991, os autores realizam uma grande análise do que é um conceito, as condições para se 

ter um conceito e quais as possibilidades de sua produção. Dito isso, trataremos de expor aqui 

cada um desses elementos de acordo com a filosofia deleuzo-guattarina de conceitos. 

Definir conceitos não é uma tarefa fácil; os próprios autores nos alertam que essa é 

uma empreitada que exige dedicação e empenho. Estamos nitidamente voltados a uma 

definição de conceitos unida a uma estrutura bem simplória, bem contrária à definição e à 

condição de desenvolvimento de conceitos trabalhados e defendidos por Deleuze.  

Na perspectiva dos autores, todo conceito é assinado, o que quer dizer que, cada vez 

que um filósofo cria um conceito ou dá ressignificação a um termo linguístico com um 

sentido propriamente seu, ele está assinando seu conceito. Platão, em sua filosofia com o 

conceito de Ideia e Sartre com o conceito de o nada, são exemplos claros de filósofos que 

assinaram seus conceitos; intrínsecos a essa assinatura encontramos o estilo do autor, a forma 

que cada um possui de pensar e escrever suas obras. 

Não existem conceitos simples, os conceitos são multiplicidades, pois, 

 

Todo conceito tem componentes, e se define por eles. Tem, portanto, uma cifra. É 

uma multiplicidade, embora nem toda multiplicidade seja conceitual. Não há 

conceitos de um só componente: mesmo primeiro conceito, aquele pelo qual uma 

filosofia ‘começa’ possui vários componentes, já que não é evidente que a filosofia 

deva ter um começo e que, se ela determina um, deve acrescentar um ponto de vista 

ou razão (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 23). 
 

Do mesmo modo que os conceitos são múltiplos sendo, no mínimo, duplos ou triplos, 

eles não possuem todos os componentes, caso contrário tudo seria um caos. Todo conceito 

deriva de problemas, de novos problemas. Um problema deve ser conduzido pelo filósofo 

para que daí seja posta a possibilidade de criação de novos conceitos. Um conceito, segundo 
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Deleuze, nunca é criado do nada; ele sempre terá seu ponto de partida, seu cunho principal. 

Cada conceito possui, assim, a sua história; os conceitos remetem tanto aos filósofos que os 

assinam como a outros filósofos, sendo assim assimilados, recortados e compartilhados. A 

história dos conceitos não se realiza de forma linear, ela é contrária a isso, realiza-se de 

cruzamento de idas e vindas, uma história em total ziguezague. O conceito se alimenta não 

exclusivamente da Filosofia, mas também de outras formas de abordagem do mundo, tais 

como a ciência e as artes.  

O conceito não é discursivo ou proporcional, essa é uma particularidade da ciência que 

faz com que a mesma seja reflexiva e comunicativa, o que não faz parte da Filosofia, 

conforme Deleuze (1995).  

Para Gelles Deleuze e Félix Guattari 

 

Das frases ou de um equivalente, a filosofia tira conceitos (que não se confundem 

com ideias gerais ou abstratas), enquanto que a ciência tira prospectos (proposições 

que não se confundem com juízos) e a arte tira perceptos e afectos (que também não 

se confundem com percepção e sentimentos). Em cada caso, a linguagem é 

submetida a provas e usos incomparáveis, mas que não definem a diferença entre as 

disciplinas, sem constituir também seus cruzamentos perpétuos (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 23, grifo do autor). 
 

Desse modo, podemos perceber que na perspectiva filosófica de Deleuze, o conceito é 

uma entidade exclusiva da Filosofia; a ciência e a arte também são vistas por ele como 

potências criadoras, mas criadoras de outras coisas e não de conceitos. Uma das melhores 

definições de conceito oferecida pelos autores é de que o conceito é um agenciamento. O 

conceito é um operador, faz acontecer e produzir; não se trata de opinião e sim de uma forma 

de reagir à opinião que se generaliza.  

Assim, 

 

O conceito é o contorno, a configuração, a constelação de um acontecimento por vir 

[...] O conceito e evidentemente conhecimento, mas conhecimento de si, e o que ele 

conhece, é puro acontecimento, que não se confunde com o estado de coisa no qual 

se encarna. Destacar sempre um acontecimento das coisas e dos seres é a tarefa da 

filosofia quando cria conceitos, entidades. Erigir o novo evento das coisas e dos 

seres, dar-lhes sempre um novo acontecimento: o espaço o tempo, a matéria, o 

pensamento o possível como acontecimento (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 40).  

 

Tal condição de multiplicidade é possível segundo Deleuze e Guattari (1995) por meio 

da imanência, a condição de criação de conceitos na Filosofia se situa no plano da imanência 

em contrapartida à do conhecimento mítico-religioso, que opera pela transcendência. Esta 

noção de plano de imanência é extremamente importante e fundamental para a criação 
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filosófica; é no plano que se encontra o solo fértil e o horizonte da produção conceitual. 

Embora plano de imanência e conceitos dependam um do outro não podemos confundi-los, 

pois, são esferas diferentes, uma vez que “O plano de imanência não é um conceito, nem o 

conceito de todos os conceitos. Se estes fossem confundíveis, nada impediria os conceitos de 

se unificarem, ou de tornarem-se universais e de perderem sua singularidade” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 45). 

Como solo do cultivo filosófico, o plano de imanência é considerado por Deleuze 

(1995), como pré-filosófico; desse modo, o conceito se caracteriza como o começo da 

Filosofia, já o plano seria sua instauração. “O plano é como um deserto que os conceitos 

povoam sem partilhar. São os conceitos mesmos que são as únicas regiões dos planos, mas é o 

plano que é o único suporte dos conceitos” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 47). Deleuze e 

Guattari (1995), nos oferecem mais elementos sobre a diferença entre plano de imanência e 

conceitos ao dizerem que 

 

O plano de imanência não é um conceito pensado nem pensável, mas a imagem do 

pensamento, a imagem que ele se dá do que [40] significa pensar, fazer uso do 

pensamento, se orientar no pensamento. Não é um método, pois todo método 

concerne eventualmente aos conceitos e supõe uma tal imagem. Não nem mesmo 

um estado do conhecimento sobre o cérebro como ao estado de coisas 

cientificamente determinável em que ele se limita a efetuar-se quaisquer que sejam 

seu uso e sua orientação (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 47). 
 

Um outro elemento que completa a definição de Deleuze e Guattari (1995), sobre a  

Filosofia como criação de conceitos é o personagem conceitual. Para os autores, cada filósofo 

possui a capacidade de criar “personagens” à maneira de heterônimos que são os sujeitos 

primeiros da criação conceitual. No entanto, nem todos os filósofos criam esses personagens, 

alguns são o personagem de si mesmo. Mas sempre o personagem criador de conceitos. “É o 

personagem conceitual, o heterônimo, que, portanto, acaba sendo o sujeito da filosofia, é ele 

quem manifesta os territórios, desterritorializações e reterritorizações absolutas do 

pensamento” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 50).  

Nessa perspectiva, a Filosofia, no entendimento filosófico de Deleuze e Guattari 

(1995), é constituída por essas três instâncias que se correlacionam entre si, são elas: “O plano 

de Imanência que ela necessita traçar, os personagens filosóficos que ela precisa inventar e os 

conceitos que deve criar” (GALLO, 2017, p. 35, grifo do autor). Devendo a Filosofia, então, 

ser examinada pela sua produção e seus efeitos.  
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Ainda sedentos por mais definições e conceitos acerca do que seja a filosofia, 

trataremos de entendê-la na perspectiva de outros autores. Em seu livro “Introdução ao 

Pensamento Filosófico”, o autor Jaspers (1978) compreende a Filosofia da seguinte forma:  

 

Seja a filosofia o que for, está presente em nosso mundo e a ele necessariamente se 

refere. Certo é que ela rompe os quadros do mundo para lançar-se no infinito. Mas 

retorna ao infinito, para ai, encontrar o seu fundamento histórico sempre original. 

Certo é que tende aos horizontes mais remotos, a fim de ali conseguir, no eterno, a 

experiência do presente. Com tudo, nem mesmo a mais profunda meditação terá 

sentido se não se relacionar à existência do homem aqui e agora (JASPERS, 1978, p. 

138). 

 

Temos aqui um pensamento que busca compreender e aproximar a Filosofia do dia a 

dia da história e dos seres humanos, com suas aspirações, grandezas, desejos, anseios, 

angustias e misérias. Mesmo que a Filosofia construa entendimentos da realidade que para 

muitos é feito de forma abstrata, não os impede de serem concretos, “[…] isto é a filosofia 

reflete sobre os dados concretos do dia a dia, porém, para cumprir o seu papel, necessita de 

descolar-se dessa realidade empírica, para o nível do pensado” (LUCKESI, 1997, p. 39). 

Temos aqui um anseio pela aproximação da Filosofia, seja de modo individual ou coletivo das 

vidas das pessoas, num movimento de pensamento filosófico que pense o concreto, um 

processo crítico e dialógico que possibilite um movimento de direcionamento em forma de 

ação prática nas vidas das pessoas.  

De acordo com Leonicio Basbaum 

 

[...] a filosofia não é, de modo algum, uma simples abstração independente da vida. 

Ela é, ao contrário, a própria manifestação da vida humana e a sua mais alta 

expressão. Por vezes, através de simples atividade prática, outras vezes no fundo de 

uma metafísica profunda e transcendental, mas sempre dentro da atividade humana, 

física e espiritual, há filosofia [...] A filosofia traduz o sentir, o pensar e o agir do 

homem. Evidentemente, ele não se alimenta de filosofia, mas sem dúvida nenhuma, 

com a ajuda da filosofia (BASBAUM, 1999, p. 21). 

 

Para Basbaum (1999), a Filosofia está ligada a vida dos seres humanos, seja em 

atividades tidas como simples e práticas ou de forma metafísica extremamente profunda e 

transcendental. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o pensamento filosófico é uma forma 

coerente e crítica de compreender o mundo, o que possibilita a nós, seres humanos, termos um 

modo coerente e articulado de agir. Todos nos possuímos uma forma de compreender o 

mundo, sejamos escolarizados ou não, especialistas e não-especialistas; a Filosofia se faz 

importante para todos nós, pois, só podemos viver e agir pautados em alguma adequação. Em 
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seu livro “Introdução ao Pensar”, Arcangelo Buzzi (1973), nos direciona sobre a 

universalidade e necessidade da Filosofia para nossas vidas da seguinte maneira:  

 

[...] conscientemente, ou inconscientemente, explicita ou implicitamente, 
quem vive possui uma filosofia, uma concepção do mundo. Esta concepção pode 

não se manifestar. Geralmente ela se aninha nas estruturas inconscientes da mente. 

De lá ela comanda a vida, dirige-lhe os passos norteia a vida. A vida concreta do 

lado do homem é, assim, filosofia. O campônio, o operário técnico, o artista, o 

jovem, o velho, vivem todos de uma concepção de mundo, agem e se comportam de 

acordo com uma significação inconsciente que emprestam à vida. Neste sentido, 

pois, pode-se dizer que todo homem é filósofo. Não podemos, porém, dizer que todo 

homem é filósofo no sentido usual da expressão (BUZZI, 1973, p. 8). 

 

Nós todos vivemos a partir de um direcionamento que nos possibilita dar sentido as 

nossas vidas e buscando um significado para o nosso agir e estar no mundo. Dessa forma, 

mesmo que de forma genérica, somos “filósofos”, no entanto, se levarmos em conta o 

significado crítico da filosofia, necessitaríamos realizar um exercício crítico do nosso pensar 

através de uma rigorosa reflexão. No entanto, não se deve confundir a filosofia que se 

caracteriza em sua raiz como uma forma crítica e consciente de compreender a realidade com 

conceitos e valores pautados e adquiridos sobre a esfera do senso comum. É necessário e de 

extrema importância que cada ser humano aprenda e busque pensar criticamente o mundo e 

sua existência, procurando elevar o seu nível de compreensão sobre si, o outro e sobre o 

mundo. Para o próprio Arcângelo Buzzi 

 

A filosofia ficou reservada para aqueles que consciente ou deliberadamente se 

opõem a filosofar. Escolhem um método, sistematizam os conhecimentos obtidos, 

arquitetam um sistema interpretativo da realidade. Filosofo é, então aquele que diz 

em conceitos e em linguagem apropriados a experiência do ser. Os conceitos e a 

linguagem não estão à margem do vivido. A filosofia vazada na linguagem 

conceitual é profundamente solidária com a vida, com a existência. Ela marca o 

desejo, a ânsia que o homem tem de elucidar a sua circunstância existencial (BUZZI, 

1973, p. 9). 
 

O ideal de Filosofia defendido pelo autor é de que a Filosofia exerça o papel de 

direcionadora através de um modo consciente e crítico de nossas vidas. De acordo com 

Luckesi (1997, p. 40) “[…] quanto mais consciente e livre for o ser humano, para a partir da 

própria circunstância social e histórica em que vive compreendê-la, tanto mais coerente e 

sistemática será a filosofia”. É necessário, desse modo, que o pensar comum, do nosso 

cotidiano ganhe um outro olhar e patamar de criticidade e coerência, pois a filosofia possui, 

em sua raiz, um emaranhado de reflexões completamente diferentes do que tange o senso 

comum.  
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Nesse momento nos cabe a seguinte indagação: Qual seria, então, o objetivo primeiro 

da reflexão filosófica? Constantemente nos deparamos com definições que nos diz que a 

Filosofia é um tipo de conhecimento com a capacidade de dar sentido e nos orientar em 

nossas vidas. De fato, se ela possui essa capacidade, como realiza essa ação e a partir do quê?  

A filosofia possui em seu DNA o objetivo da reflexão, os sentidos, significados e 

valores que orientam a vida e a prática histórica dos seres humanos. É incompreensível que o 

ser humano viva sem se perguntar, questionar, sobre o conjunto de conceitos que norteiam e 

tangem a nossa existência e nossa formação. É lógico que muitos podem viver guiados pelo 

senso comum, emaranhado em seu inconsciente sem se perguntar efetivamente pelo seu 

efetivo e claro significado, porém, essa não é uma conduta defendida pela Filosofia ou 

considerada de cunho filosófico. Pelo contrário, ela se distancia e muito do que norteia o 

exercício filosófico que, em sua naturalidade, implica a pergunta e o questionamento 

constante na busca pelos sentidos das coisas e de nossa existência.  

De acordo com o Padre Henrique Lima Vaz, 

 

A filosofia é a resposta que uma sociedade traz à dupla exigência de refletir 

criticamente e de se explicar teoricamente quanto aos valores e representações que 

tornam inteligíveis, ou pelo menos aceitáveis, para os indivíduos que nela vivem um 

modo de ser, isto é, um modo de viver e de morrer, de imaginar e de conhecer, de 

amar e de trabalhar, de mandar e de obedecer, ele, que constitui o legado da tradição, 

e que os indivíduos devem assumir e, de fato, já assumiram antes mesmo de poder 

responder por ele, ou justificá-lo diante da própria razão (VAZ, 2012, p. 7). 

 

Dessa forma, a Filosofia se caracteriza como fundamentos derradeiros que dão sentido 

e significação ao existir humano na história. Não se denomina ciência ou educação, nem tão 

pouco a religião ou a economia, ela trabalha e persiste na busca de seus sentidos e 

significados. Sendo assim, é ela, a interpretação da experiência dos seres humanos no aqui e 

no agora do que norteia a sua existência, bem como, percurso de orientação para o futuro da 

vida em sociedade. 

É isso que nos explicita Leonicio Basbaum a seguir: 

 

A filosofia é a concretização de um espírito ou de uma ideia que surge como 

consequência das necessidades de uma época ou de uma classe, em geral de ambas 

as coisas. Ela se encarrega de justificar este espírito, pela experimentação ou pela 

razão, no sentido de demonstrar a verdade desse conceito. É seu papel, ainda 

difundi-la e de propagá-la. Sofrendo a influência da história, ela encarrega-se de, por 

sua vez, influenciar e orientar o curso da história de acordo com o interesse dos 

inventores ou criadores e propagadores dessas ideias (BASBAUM, 1999, p. 315).  
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 Em síntese, a Filosofia é o instrumento que compreende e direciona a existência 

humana. É ela a direcionadora e progenitora do saber, do pensar, do criticar e do duvidar; é 

ela também a grande mãe do pensar o pensamento. E, desse modo, estamos, mesmo que não 

saibamos, em uma constante busca pelo aprender a filosofar, das coisas tidas como as mais 

simples, às de origem mais complexas, estamos a filosofar e a produzir o conhecimento 

filosófico. Ela é uma importante aliada para pesarmos o mundo através de uma perspectiva 

crítica e coerente e, desse modo, produzir uma fonte permanente de crítica de significados.  

 

2.2 Prática Educativa e suas vertentes constitutivas  

 

Nesta parte do texto trataremos desenvolver um recorte tendo por objetivo trilhar os 

percursos históricos constitutivos acerca da prática educativa. Para tal fim, iniciaremos nosso 

percurso na Antiga Grécia Clássica, local de nossas primeiras análises acerca da Prática 

Educativa. Temos na Grécia Antiga nesse período, a figura dos filósofos Pré-Socráticos 

(Sofistas), os quais eram conhecidos pelo grande poder de persuasão e de retórica; ensinavam 

a seus alunos e recebiam por esses ensinamentos, considerando esse pagamento como algo 

natural, além de defenderem que outros profissionais também recebessem pelos serviços 

prestados.  

Com os ensinamentos, os Sofistas e seus interlocutores aprimoravam a retórica e a 

habilidade de defender e discutir sobre uma causa e de convencer através das palavras seus 

adversários “No caso dos Sofistas, tal convencimento é sempre marcado por um sedutor jogo 

de palavras que tem a intenção de agradar, comover ou amedrontar seus interlocutores” 

(MOTA; CABRAL, 2013, p. 210). Neste sentido, o caráter filosófico e construtivo da prática 

educativa dos Sofistas centrava-se em um apelo emocional e de persuasão através da retórica 

com o intuito de se formar o vencedor. No entanto, as contribuições Sofistas para o 

desenvolvimento de uma prática educativa vão muito além da esfera da retórica. 

 

O aspecto ‘universal’ da prática educativa encontrado nos Sofistas é a formação 

humana. O aspecto ‘particular’ trata da questão da formação do cidadão. 

Independentemente da questão da remuneração, os Sofistas são considerados os 

fundadores da pedagogia democrática e também mestres da arte da educação e do 

cidadão. Já o aspecto singular concerne ao uso da persuasão (MOTA; CABRAL, 

2013, p. 210). 

 

Em contramão a todo esse movimento filosófico e educativo, temos a Filosofia e a 

Prática Educativa de Sócrates. A filosofia Socrática era desenvolvida através de um método 
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chamado de Maiêutica. Para Sócrates, nós seres humanos já nascemos com ideias inatas e 

essas ideias necessitam que sejam “vindas à luz”, daí o termo Maiêutica. Essas ideias viriam à 

luz pela Filosofia Socrática por meio do diálogo e não através da persuasão como pregavam 

os Sofistas. Esses diálogos eram desenvolvidos por Sócrates em forma de perguntas aos seus 

interlocutores com o objetivo de auxiliar as pessoas a terem suas próprias ideias e de 

perceberem que muitas das ideias que elas defendiam ou detinham como verdades não eram 

suas ou mesmo verdadeiras e, na maioria das vezes, não passavam de meras opiniões.  

Podemos considerar o método Socrático como pedagógico, pois, auxiliava as pessoas 

a se voltarem para si mesmas e perceberem as amarras de sua sociedade, analisando se suas 

ideias eram possíveis de sustentação lógica ou se não passavam apenas de opiniões 

contraditórias. Assim como os Sofistas, o aspecto “universal” da prática educativa Socrática é 

a formação humana. No entanto, seu aspecto particular se difere do Sofista, pois, trata da 

utilização do diálogo como prática educativa, já como singularidade temos a utilização da 

maiêutica. Podemos perceber, que no que se refere à prática educativa, que ambas teorias 

foram importantes para a sua formulação e aprimoramento.  

Importante representante do período moderno, temos o filósofo Jean Jacques 

Rousseau, com uma vertente constitutiva de uma prática educativa desenvolvida através do 

seu livro “Emílio ou da Educação”, livro publicado em 1762. Sua obra não foi bem-aceita 

pelas autoridades de Paris, levando Rousseau a ser condenado. No livro, que se trata de um 

romance pedagógico, Rousseau (2001, p. 42) versa sobre a educação de Emílio. Sua primeira 

vertente educativa tratada no livro é que “[...] os homens nascem bons a sociedade que os 

corrompem”, neste sentido, o objetivo principal do autor é fazer com que a criança não se 

torne má e sim um adulto bom em todos os aspectos. 

No período em que o autor vivia, as crianças eram tratadas como adultos em 

miniatura; elas eram punidas com a mesma rigidez que um adulto. Não havia uma 

preocupação com o educar das crianças como nos dias de hoje, pois, bastava aprender com os 

exemplos dos adultos. A educação dada à criança neste período era extremamente técnica, 

racionalizada e impositiva. Segundo Rousseau (2001), não se tinha espaço para infância e 

muito menos era dada atenção para as diferentes fases que a compõem, dessa forma, ele 

propõe em seu livro que a educação deve separar os adultos das crianças e a valorização das 

crianças como crianças e não como miniadultos a se formarem.  

Rousseau não cria com seu livro um manual de como educar, ele vai além disso, sua 

proposta inovadora para época, se preocupa com as diferentes fases das crianças e seu 

desenvolvimento é o resultado desse processo, já que para ele a sociedade corrompe os 
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homens. Deste modo, colabora com a noção de prática educativa a postular que devemos 

aprender com nossas experiências tendo como foco central a formação humana.  

Outros importantes autores com contribuições para a noção de prática educativa são: 

Vásquez (2007), Vygotsky (1998) e Manacorda (2007). Nos utilizaremos de análises desses 

autores para construção e entendimento de suas práticas educativas e como as mesmas vêm 

contribuir para a noção entendida e defendida por nós no desenvolvimento deste trabalho. De 

acordo com Vásquez (2007), é por meio da educação que nós, seres humanos, temos a 

oportunidade de passarmos da consciência do senso comum para uma consciência gerida pela 

Filosofia e a práxis. Para ele, na consciência do senso comum os indivíduos são levados a 

entender e compreender que a prática e a teoria são elementos desvinculados um do outro e 

que de modo algum possuem relação entre si. Por outro lado, na consciência guiada pela 

Filosofia, ou seja, a consciência filosófica, esse entendimento se estrutura de maneira inversa, 

a prática e a teoria são complementares e indissociáveis. Para Vásquez (2007), o homem 

enquanto ser ativo se faz responsável tanto por suas transformações no âmbito individual, 

como pelas transformações em sociedade, realizada de forma coletiva, utilizando-se do 

trabalho que se configura, segundo o autor, como elemento fundamental para a práxis 

humana. Encontra-se um arcabouço de extrema proximidade da teoria de Vásquez (2007) com 

os ideais marxistas. 

No marxismo, a filosofia da práxis possui como objetivo principal “a transformação 

do mundo através da atividade revolucionária que está diretamente ligada à capacidade 

humana de exercer suas atividades de maneira livre, autêntica e autoconsciente” (MOTA; 

CABRAL, 2013, p. 213). Desse modo, o indivíduo, opondo-se aos padrões de trabalho e 

alienação, constantemente encontrados no sistema capitalista vigente e que permeia a nossa 

sociedade, estaria por exercer de forma livre e autoconsciente as diretrizes constituintes de sua 

existência. Vásquez (2007) compreende o ser humano como necessariamente um ser social, 

que através da sua prática, possui a capacidade de dominar a si mesmo e a natureza, auxiliado 

por seu trabalho. É o homem o responsável tanto pelas transformações sociais, quanto 

econômicas ao longo do desenvolvimento da história da humanidade.  

De acordo com Vásquez (2007), existem quatro níveis de práxis, classificadas por ele 

como: a práxis criadora, práxis reiterativas, práxis reflexiva e a práxis espontânea. Para ele, 

tanto a práxis criadora quanto a reiterativa estão ligadas ao grau de desenvolvimento da 

consciência dos seres humanos ativos em seus processos práticos. Por outro lado, a práxis 

reflexiva e a espontânea estão ligadas intimamente a criação e aos processos de humanização, 

com ênfase em especial no produto de sua atividade prática (VÁSQUEZ, 2007).  
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Vásquez (2007), centra sua prática educativa, assim como os demais autores tratados 

anteriormente, na formação humana; sua particularidade está centrada no conceito de práxis, e 

de forma singular também a utiliza na sua visão de educação como uma práxis é capaz de 

exercer a função de criadora.  

Vygotsky (1998), por sua vez faz, através de seus estudos, uma análise sobre a 

natureza do trabalho do professor, ou mestre, como ele costuma se referir. O autor traz para o 

centro da discussão a Escola Nova e a Escola Velha. Na perspectiva interpretativa de 

Vygotsky (1998), na Escola Velha, o mestre ainda se encontra preso a velhos hábitos, mas 

visto por ele como um instrumento da educação que busca constantemente o êxito 

educacional, mesmo que com isso não tenha voz própria. Na Escola Nova, esse Mestre possui 

voz própria e deve ser motivo de inspiração e exemplo para seus educandos, deixando de ser 

passivo para desenvolver em si e em seus educandos, não apenas seus deveres, mas também 

os seus direitos.  

Para Vygotsky (1998), o mestre deve ser consciente de que o mesmo é um ser político 

e que suas ações e posicionamentos influenciam de forma muitas vezes direta no processo de 

entendimento dos seus educandos sobre si mesmos e sobre o mundo. Cabe ao mestre procurar 

sempre ser cientificamente instruído e compreender que sua condição é de agente do meio 

social em que vive.  

Vygotsky (1998), em sua psicologia pedagógica, defende que os conhecimentos 

científicos são de extrema importância para o processo de transformação do trabalho 

pedagógico; é ele o responsável por combater a visão totalmente equivocada de que a 

repetição é o elemento de fundamento da educação. Desse modo, o autor defende que o 

trabalho educativo tenha uma interação constante com a vida dos educandos e não seja apenas 

mecanismo de repetição. Para ele a interação entre vida e educar deve ser feita para auxiliar 

no processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso e dinâmico. Vygotsky (1998) direciona 

a sua prática educativa para a formação humana e centra-se em particular na utilização da 

natureza humana como elemento auxiliador do processo de educar, singular em sua prática 

educativa; temos a concepção de que a educação pode ser criadora e não apenas de repetição. 

Manacorda (2007), outro importante autor que também trata da prática educativa, 

desenvolveu sua teoria atrelada a obra do sociólogo Karl Marx em com um grande enfoque 

nas perspectivas teóricas de Gramsci, construindo o consenso de que escola e trabalho não 

devem ser tratados de forma desvinculada. Para ambos tanto o trabalho intelectual como o 

trabalho formal são elementos constituintes do ser humano e da sociedade em que o mesmo 

vive. Manacorda (2007), desenvolve sua teoria fazendo um resgate da crítica elaborada por 
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Marx acerca do sistema educacional criado pela esfera capitalista para o proletariado. 

Segundo Marx (apud MANACORDA, 2007), o sistema implantado de uma educação 

profissionalizante de cunho universal, tinha por objetivo apenas adestrar e manipular os 

operários para desenvolver o máximo de tarefas possíveis, independente do auxílio o da 

implantação de novas máquinas. 

A proposta desenvolvida por Marx é totalmente contrária a esse modelo de ensino 

adestrador (MANACORDA, 2007). Para ele, o ensino deve ser pautado e desenvolvido de 

forma que promova e desenvolva a formação integral de todos os envolvidos, utilizando-se 

não apenas de processos de repetição, mas também da interação. Fazendo com que os 

indivíduos façam parte do processo e se desenvolvam e deixem de ser apenas manipulados e 

dominados por todo o processo, estando alheios a ele. Manacorda (2007) desenvolve, assim, 

uma prática educativa com foco nas teorias de Marx e Gramsci; como cunho principal de sua 

teoria temos a concepção de que a educação deve ser interacionista e que deve se voltar para 

as questões tangentes às práticas sociais, para ele as práticas sociais possuem a capacidade de 

situar o homem no mundo.  

Outro importante autor que contribui com a nossa construção do que se configurar 

como prática educativa é Antoni Zabala (1998). Em seu livro “A prática educativa: como 

ensinar”, Zabala desenvolve todo um percurso metodológico sobre a prática educativa e sua 

importância no processo do ensino e aprendizagem, tratando em especial, das variáveis que 

configuram a prática educativa, as sequências didáticas e suas variáveis metodológicas e das 

análises constituintes de uma prática educativa reflexiva. Trataremos neste momento de 

estabelecer um diálogo com essas diferentes vertentes construídas por Zabala em seu livro.  

Zabala (1998) de imediato nos mostra que seu objetivo principal é o de melhorar a 

prática educativa; para tanto, nos orienta acerca da necessidade e importância de se repensar 

as práticas educativas desenvolvidas pelos professores em suas salas de aula para, assim, 

melhorá-las e aperfeiçoá-las. De acordo com Zabala (1998), essa “melhoria” se dará a partir 

do conhecimento e das experiências para dominá-las. Para o autor, é necessário pensar e 

repensar os processos que estamos inseridos e os quais inserimos nossos alunos e que através 

das experiências e dos conhecimentos de outros professores e de nós mesmos poderemos 

melhorar a nossa prática educativa.  

No entanto, somente essas atitudes, segundo Zabala (1998, p. 14), não se constitui 

elementos suficientes para sanar o problema, pois, “[…] assim, frente a duas ou três posições 

antagônicas, ou simplesmente diferentes, necessitamos de critérios que permitam realizar uma 

avaliação racional e fundamentada”. Para o autor, as inúmeras complexidades e variáveis que 
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envolvem o processo do ensino e aprendizado faz com que se aumentem mais ainda as 

dificuldades em se estabelecer uma prática educativa eficaz.  

Segundo Elliot (1995 apud ZABALA, 1998), existem dois tipos distintos e bem 

diferentes entre si de professores capazes de desenvolver essa prática. Seria o tipo (A) 

definido como o professor que desenvolve uma pesquisa sobre um problema prático, 

mudando, assim, algum aspecto da sua prática docente, fazendo com que o mesmo mude e 

crie estratégias diferentes no desenvolver e no aplicar de sua prática educativa. Esse tipo é 

direcionado por uma inclinação acadêmica, já que se utiliza das pesquisas para tentar 

solucionar problemas do seu meio.  

Para Zabala (1998), esse professor supõe que existe uma atuação racional na qual se 

selecionam ou escolhem as ações sobre a base de uma observação desvinculada e objetivada 

da situação, marco teórico em que se pode separar a investigação da prática.  

O tipo (B) de professor, é caracterizado por Zabala (1998), como o professor que tende 

a modificar em algum aspecto a sua prática docente, não através de pesquisas acadêmicas e 

sim como resposta a um problema prático encontrado em seu dia a dia, depois de entender que 

não pode resolvê-lo com as mesmas práticas de antes. Esse professor estabelece um processo 

de mudança, iniciado por uma reflexão sobre sua prática. Na perspectiva de Antoni Zabala, 

esse tipo (B) de professor é o que com maior clareza se apodera da lógica natural do 

pensamento prático do fazer pedagógico.  

Antoni Zabala compreende que é de extrema importância que se debata sobre os 

processos e os graus de compreensão sobre a prática educativa e os caminhos que seguem ou 

que necessitam seguir para o aprimoramento e melhora da prática educativa de qualquer 

educador.  

 

Se entendemos que a melhora de qualquer das atuações humanas passa pelo 

conhecimento e pelo controle das variáveis que intervêm nelas, o fato de que os 

processos de ensino/ aprendizagem sejam extremamente complexos – certamente 

mais complexos do que os de qualquer outra profissão – não impede, mas sim torna 

mais necessário, que, nós, professores, disponhamos e utilizemos referências que 

nos ajudem a interpretar o que acontece em aula. Se dispomos de conhecimentos 

deste tipo, nós os utilizaremos previamente ao planejar, no próprio processo 

educativo, e, posteriormente ao realizar uma avaliação do que aconteceu (ZABALA, 

1998, p. 15).  

 

Dessa forma, Zabala (1998) defende que devemos nos ascender a novos 

conhecimentos e para a importância que se tem de entender e controlar as variáveis que 

intervêm, seja de forma positiva ou negativa no processo do ensino-aprendizagem e da 

necessidade de avaliar e reavaliar todo o processo, pois, ele é complexo e passível de falhas. 
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De acordo com o autor, necessitamos urgentemente de uma atuação profissional pautada no 

pensamento prático e com total capacidade reflexiva. As duas devem andar atreladas em 

busca de um ideal maior, um processo de desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento 

adequado a todos e que possa ultrapassar a esfera do dado e sacramentado como método. 

Zabala (1998) defende que ainda sabemos muito pouco sobre o processo de ensino-

aprendizagem e menos ainda sobre as variáveis que intervêm neste processo e tão pouco sobre 

a forma de como essas variáveis se relacionam.  

Na perspectiva teórica de Antoni Zabala  

 

Os próprios efeitos educativos dependem da interação complexa de todos os fatores 

que se inter-relacionam nas situações de ensino: tipo de atividade metodológica, 

aspectos materiais da situação, estilo de professor, relações sociais, conteúdos 

culturais, etc. Evidentemente, nos movemos num âmbito no qual os modelos 

explicativos de causa-efeito são inviáveis. Certamente nosso marco de análise deve 

se configurar mediante modelos mais próximos à teoria do caos – em que a resposta 

aos mesmos estímulos nem sempre dá os mesmos resultados do que o modelo 

mecanicista (ZABALA, 1998, p. 15-16). 
 

Compreende-se, que necessitamos de meios teóricos que nos auxilie e direcione na 

análise e no desenvolvimento de nossas práticas diárias, na busca, no entanto, por uma prática 

reflexiva e não apenas teórica, sendo necessário aliar teoria, reflexão e prática, na construção 

de uma prática educativa satisfatória e adequada.  

O segundo viés de análise desenvolvido por Zabala (1998), sobre o que configura a 

prática educativa, realiza através de seus expostos sobre: “As variáveis que configuram a 

prática educativa”. Para o autor é necessário entender que a prática educativa se formula 

através de inúmeros fatores que a define.  

Segundo Antoni Zabala, 

 

A estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em 

parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades 

reais dos professores, dos meios e condições físicas existentes, etc. Mas a prática é 

algo fluido, fugidio, difícil de limitar com coordenadas simples e, além do mais, 

complexas, já que nela se expressam múltiplos fatores, ideias, valores, hábitos 

pedagógicos, etc. (ZABALA, 1998, p. 16).  
 

Com isso, de acordo com as perspectivas teóricas de Zabala (1998), o estudo das 

práticas educativas se situa em posições analíticas e imersas por inúmeras variáveis. Entender 

e buscar explicações para essas variáveis é entender o processo do ensinar e do aprender. Para 

o autor, o processo de desenvolvimento da prática educativa ao estar imerso em diferentes 

microssistemas, faz com que o processo se torne ainda mais complexo, pois, todo esse 
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arcabouço perpassa pelo espaço, tempo, organização social, recursos didáticos, elementos que 

se interligam entre si e refletem, de forma significativa, sobre nossas práticas diárias de  tentar 

educar e desenvolver conhecimento.  

Para Zabala, em meio a todo esse processo, o que não devemos eximir é da 

reflexividade, não permitindo que ela, reduza-se apenas ao momento de aula, mas que esteja 

presente desde seu planejamento até a sua execução, pois, “[…] a intervenção pedagógica tem 

um antes e um depois, que constituem as peças substanciais em toda a prática educacional” 

(ZABALA, 1998, p. 17). O autor ainda defende que 

 

O planejamento e a avaliação dos processos educacionais são uma parte inseparável 

da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria intervenção 

pedagógica, nunca pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as 

intenções, as previsões, as expetativas e a avaliação dos resultados. Por pouco 

explícito que sejam os processos de planejamento prévio ou os de avaliação da 

intervenção pedagógica, esta não pode ser analisada sem ser observada 

dinamicamente desde um modelo de percepção da realidade da aula, onde estão 

estreitamente vinculados o planejamento, a aplicação e a avaliação (ZABALA, 

1998, p. 17, grifo do autor).  

 

Pelo exposto, somos levados a compreender que, para Zabala (1998), o planejamento, 

o zelo e avaliação, são elementos estritamente ligados entre si e que devem constantemente 

ser avaliados e reavaliados em um movimento permanente de construção e reconstrução de 

nossas práticas educativas.  

Outro fato importante na construção da prática educativa proposta por Zabala (1998), 

são: as sequências didáticas e as demais variáveis metodológicas que envolvem sua 

construção. Para o autor, tão importante quanto planejar, aplicar e avaliar, são as sequências 

de atividades desenvolvidas e escolhidas pelos educadores para o desenvolvimento de suas 

aulas e conteúdos. Zabala (1998) compreende essas sequências de atividades e escolhas feitas 

pelo educador como sendo um dos traços mais claros que caracteriza e diferencia a sua prática 

educativa.  

Para Zabala (1998, p. 18) essas sequências didáticas são “Um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores quanto pelos alunos”. Para ele, 

as sequências didáticas são importantes para a construção e desenvolvimento de uma prática 

educativa que envolva múltiplas atividades, tais quais: exposição, debates, leituras, pesquisas, 

ação motivadora, rodas de leitura e interpretação, dentre outras que possibilitam um processo 

de ensino mais diversificado e dinâmico.  
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Acerca das variáveis metodológicas e suas intervenções na aula, Zabala (1998) se 

utiliza de Joyce e Weel (1994), autores que delimitam quatro dimensões de intervenção, são 

elas: sintaxe, sistema social, princípios de reação e sistema de apoio. De acordo com Zabala 

(1998), esses autores, definem a sintaxe como sendo as diferentes fases da intervenção, ou 

seja, o conjunto e as diferentes atividades desenvolvidas de forma sequenciada. O sistema 

social é descrito como os diferentes papeis exercidos pelos professores e pelos alunos, bem 

como com as relações e normas que se estabelecem nessas relações. Já os princípios de reação 

são descritos, pelo autor, como sendo regras que sintonizam o aluno e o direciona a selecionar 

e a dar respostas de acordo com suas ações. Os sistemas de apoio se configuram como as 

condições mínimas e necessárias, sejam físicas ou pessoais para que haja intervenção.  

Zabala (1998) cria, com base nesses autores citados acima , todo um método de análise 

que permite situar os diferentes procedimentos e processos do campo educacional dentro de 

uma unidade didática, termo preferenciado por ele, em detrimento de sequência didática.  

No desenvolver do livro, Zabala (1998) vai nos direcionando sobre cada passo desse 

processo e nos mostrando o quanto ele se configura demasiadamente importante no 

desenvolvimento e aprimoramento de nossas práticas educativas. Primeiro, ele começa por 

analisar a importância das sequências de atividades no que tange o ensino-aprendizagem. Para 

ele, essas atividades são uma forma de organizar e aplicar de maneira articulada as diferentes 

modalidades de atividades e conteúdos. Com as sequências didáticas, podemos avaliar e 

analisar a utilização ou não de determinadas atividades e suas funções no processo de ensino-

aprendizagem; é um meio de avaliar e decidir sobre determinados caminhos ou métodos.  

Sobre o papel do professor e dos alunos, Zabala (1998) nos chama a atenção para as 

relações que se estabelecem entre professores e alunos, alunos e alunos, que podem vir a 

afetar o grau de comunicação desenvolvida nas aulas e os vínculos que facilitam ou dificultam 

a transmissão e o desenvolvimento do conhecimento. Segundo ele, essa é uma linha muito 

tênue e de difícil gerenciamento. Para Zabala (1998), a forma como o professor estrutura sua 

sala de aula e seus alunos e a dinâmica de grupo que se estabelece, determina entre outras 

coisas, a dinâmica social da aula. A utilização adequada dos espaços e tempos e o emprego de 

diferentes métodos, também são entendidos por Zabala (1998), como importantes 

componentes da prática educativa, bem como a maneira como o professor organiza e 

seleciona os conteúdos e os recursos didáticos. 

Zabala (1998) nos chama a atenção para a extrema importância de  entender e praticar 

inúmeras e múltiplas formas de avaliações e de avaliar e como esse posicionamento pode ser 

decisivo para o bom desenvolvimento de um trabalho educacional. Em sua teoria constitutiva 
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da prática educativa, ele a compreende como sendo o elemento indispensável para 

formularmos uma prática educativa que vise o desenvolvimento e aprimoramento da 

reflexividade e criticidade de todos os envolvidos no processo educacional.  

Em suma, podemos compreender que, para Zabala (1998), para construirmos e 

desenvolvermos uma prática educativa reflexiva e transformadora, se faz necessário nos 

atentarmos e repensarmos as sequências de atividades que desenvolvemos e optamos em 

aplicar; devemos entender qual sua finalidade em relação ao conteúdo e ao educando. É 

necessário e importante que atentemos para as relações interativas que desenvolvemos com os 

alunos, bem como para as que os mesmos desenvolvem entre eles e como essas relações 

podem vir a afetar o processo de criação e desenvolvimento do conhecimento.  

É fundamental atentarmos para a utilização e adequação do espaço e tempo que nos é 

destinado para cada componente curricular ou conteúdo, entrando aí a necessidade de se saber 

organizar, priorizar os conteúdos que necessariamente importam não apenas para a prova ou 

para vestibulares, mas conteúdos que necessitamos para a vida e para a nossa formação e 

construção social, ética e moral. É de extrema necessidade que criemos critérios de avaliação 

que ultrapassem o modelo arcaico e vigente em muitas escolas e na mente de muitos 

profissionais da educação de avaliar por avaliar; é necessário implantar e criar numerosos 

critérios e modos de avaliar o educando.  

Desse modo, trilharemos na construção, desenvolvimento e na aplicação de uma 

prática educativa reflexiva e eficaz; não que isso seja tarefa fácil, haja vista que ainda nos 

encontramos impregnados por um modelo educacional e didático pautado, em grande esfera, 

ultrapassado e arcaico. A tarefa e a necessidade é de se repensar, reavaliar e modificar nossas 

práticas educativas, na busca por uma educação verdadeiramente de qualidade para nossos 

educandos. 

A questão da prática educativa não se conclui em nosso trabalho com os autores 

tratados até aqui, ainda é necessário sanar algumas lacunas existentes acerca da prática 

educativa e o ensino de Filosofia. Com a necessidade constante de buscar subsídios que nos 

dirija em meio aos desafios diários de se ensinar Filosofia, recorreremos à “pedagogia dos 

conceitos” para a formulação de uma prática educativa e uma imagem da filosofia que 

compreendemos como a mais adequada para a filosofia e seu ensino; para tanto, nos 

guiaremos pelas preposições de conceitos de Deleuze e Guattari (1995). 

Compreendemos que o fato da disciplina de Filosofia ter sido afastada durante anos de 

forma obrigatória das configurações curriculares das escolas brasileiras nos deixou uma 

lacuna muito maior que apenas questões de conteúdo e sua importância no cenário 
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educacional. Nos encontramos, agora, enquanto professores de Filosofia e profissionais da 

educação em geral, diante de uma realidade educacional constantemente metafórica e 

desafiadora, sobre a tarefa e a necessidade de se repensar e desenvolver um modelo eficaz de 

ensino de Filosofia. Intrínseco nesta necessidade, o fato de se repensar e recriar tanto o 

currículo imposto, quanto os materiais didáticos e nossos métodos e técnicas de ensino dentre 

demais questões que permeiam o ensino de Filosofia e perpassam pela prática educativa do 

professor. Entendemos que é através da própria Filosofia que encontraremos subsídios 

necessários e capazes de nos dar novas possibilidades e linhas de fuga para o panorama atual 

onde se encontra a Filosofia e seu ensino.  

Com esse intuito desenvolveremos a nossa noção de prática educativa ideal para o 

ensino de Filosofia através de Deleuze (1995). Nossa proposta com esse exercício não se 

encontra na perspectiva de criar ou encontrar a solução definitiva para tantos e amplos 

problemas que envolvem a questão. Nossa intenção é refletir e de algum modo tentar 

contribuir para uma nova formulação e um novo olhar sobre a prática educativa e o ensino de 

filosofia.  

Segundo Deleuze (1995), a tarefa da filosofia é formular conceitos, desse modo cada 

obra ou sistema filosófico podem construir o seu sentido através dos conceitos. Esses 

conceitos podem ser criados para solucionar problemas. Vemos em Deleuze (1995) que cada 

conceito é único, devemos, então, para o ensino de Filosofia, explorar as possibilidades que 

cada novo conceito pode nos proporcionar.  

 

Todo o conceito remete a um problema, a problemas sem os quais não teria sentido, 

e que só podem ser isolados ou compreendidos na medida de sua solução […] 

mesmo na filosofia não se cria conceitos, a não ser em função dos problemas que se 

considerem malvistos ou mal colocados [...] (DELEUZE,1992, p. 35).  
 

Desta forma, podemos nos utilizar da noção de conceito desenvolvida por Deleuze 

(1992) para questões referentes à nossa prática educativa envolta ao ensino de Filosofia. A 

proposta é de que o ensino de Filosofia se centre na construção de conceitos, tarefa essa que 

se realizaria através da colocação e da demonstração a que se remete o conceito que foi criado 

e da utilização de sua multiplicidade. Essa multiplicidade deve dar conta da própria 

multiplicidade do mundo, considerando que os conceitos não são simples, mas formados por 

estruturas complexas.  

Outro ponto de extrema importância na Filosofia de Deleuze (1995) são os 

acontecimentos. Para ele os “acontecimentos” se caracterizam como diferentes mudanças 

qualitativas de esfera singular que se realiza no estado da coisa. "Em todo acontecimento, há 
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de fato o momento presente da efetuação, aquele em que o acontecimento se encarna em um 

estado de coisas, um indivíduo, uma pessoa” (DELEUZE, 1995, p. 32). 

Os acontecimentos se apresentam como problemas e nos levam a pensar. Dessa forma, 

devemos criar conceitos para tentarmos dar conta dos acontecimentos em meio as situações 

que vivemos, “Os novos conceitos devem estar em relação com problemas que são os nossos, 

com nossa história e sobretudo com nossos devires” (DELEUZE, 1992, p. 36). Os 

acontecimentos, então, seriam como elementos para pensarmos e reorganizarmos o processo 

de ensino de Filosofia e nossa prática educativa diária. No entanto, como traspor essa 

realização de conceitos para o dia a dia da sala de aula em nossas aulas de Filosofia?  

Nosso pressuposto é de que o educando, através das aulas de Filosofia, seja colocado 

diante de situações em que ele possa movimentar o seu pensamento, ou seja, diante de 

“acontecimentos” que os leve a pensar e a construir seu próprio conhecimento. Uma forma 

prática e didática seria a do professor de Filosofia selecionar, para suas aulas, problemas 

filosóficos que façam ponte com os problemas diários vividos pelos educandos, problemas 

que possuam um significado existencial para a vida dos estudantes e que possibilite que eles 

entendam e construam a noção de que a Filosofia trata e retrata essas questões de suas vidas e 

que pode auxiliá-los de forma concreta a compreender esses problemas.  

Desse modo, é necessário que o professor entenda que cada conceito que se pretende 

ensinar necessita de um exercício de reconhecimento, de que tipo de conceito estamos 

tratando, seus elementos, problemas, como e de que forma resolver esses problemas, num 

exercício contínuo de se criar e de se entender conceitos, não apenas no âmbito do achismo, 

mas pautado em um envolvimento filosófico, tanto histórico, como contemporâneo. Levando, 

dessa forma, o aluno não apenas a compreender os elementos históricos da Filosofia, mas os 

fundamentos de uma prática filosófica e a construção de sua autonomia para também criar 

seus próprios conceitos envoltos com os problemas que pertencem a cada um ou ao todo.  

Com esse movimento estaríamos como bem nos diz Kohan (2003) não ensinando o 

aluno a pensar, já que a aula de filosofia deve desenvolver-se através de exposição de 

conceitos. A Filosofia deve facilitar, estimular e preparar o aluno para desenvolver o 

pensamento. Através dos conceitos desenvolvidos e expostos nas aulas de Filosofia, os 

educandos encontram-se diante de possibilidades em forma de experiências que os 

possibilitam o desenvolvimento do livre pensar.  

Outra forma de utilizarmos a noção de conceito desenvolvida por Deleuze (1995) em 

nossa prática educativa é através da forma como elaboramos, organizamos e aplicamos nossas 

aulas. Como vimos, na noção de prática educativa defendida por Zabala (1998) são nítidos a 



40 

importância e os impactos da escolha do método, atividades, percurso metodológico para a 

elaboração de nossas aulas. Para o ensino de Filosofia, a nossa proposta também se centra na 

noção de conceitos extraída de Deleuze (1995). Na prática, o conceito seria utilizado como 

resolução de problemas. Sua multiplicidade, como a noção de que temos que utilizar inúmeras 

formas de avaliar, ensinar e diferentes atividades, na concepção de que a história da Filosofia 

se faz importante, mas que devemos nos utilizar de temas do cotidiano aliados à Filosofia 

como linhas de fuga para uma historicidade excessiva e, assim, aproximarmo-nos à Filosofia 

da vida dos educandos e não caminharmos para fora dela.  

O aluno seria, neste cenário, estimulado a compreender a Filosofia e seu papel dentro 

do contexto de ensino e aprendizado de outra forma. Com a noção de construção de conceitos 

de Deleuze (1995) podemos trabalhar em sala de aula qualquer tema filosófico, estabelecendo 

como ele defende, o problema que se quer resolver, qual o estilo do autor, sua assinatura 

“teoria”, forma que expõe suas ideias, com qual autor dialoga ou tenta contrapor-se, nomes 

dos conceitos e como são compostos. 

Nesse sentido, cabe ao professor em primeiro momento escolher os conceitos que 

produzirão maior significância para a propedêutica filosófica nessas aulas de filosofia no 

Ensino Médio. Em segundo momento, desenvolver a autonomia no sentido que permita aos 

educandos indicar, votar ou selecionar conceitos que gostariam de dialogar, aliando-os ao 

pensamento filosófico. A noção de multiplicidade também deve ser transportada para as 

escolhas das atividades em um processo que envolva a interdisciplinaridade com outros 

campos do conhecimento. Podemos estudar ética ao analisarmos uma notícia de jornal, um 

poema, trechos de um filme ou livro. É importante aliarmos a Filosofia e o conhecimento 

filosófico a diferentes formas de se criar conceitos e, com isso, transpor a esfera do livro 

didático e do engessamento da maioria das aulas desenvolvidas no nosso cotidiano escolar em 

um movimento no qual a Filosofia faça parte de forma efetiva e transformadora da vida dos 

educandos, movimento esse em que os alunos produziriam significados e conceitos, 

ultrapassando a esfera do teórico e trabalhando em si mesmos e em suas realidades, não 

somente a teoria, mas também meios de utilização destas em suas vivências diárias e 

cotidianas. 

O movimento que se propõe por meio da utilização de conceitos na prática educativa 

do professor e ao ensino de Filosofia se sustenta na percepção de Deleuze (1995), que defende 

o acontecimento como importante no processo de desenvolvimento do pensar. Para Deleuze 

(1995 apud ZOURABICHVILI, 2003, p. 27) “o pensamento pensa (encontro com um fora 

que força a pensar, corte do caos por um plano de imanência), objetividade especiais do 
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pensamento (o plano é povoado apenas por acontecimento ou derives, cada conceito é a 

construção de um acontecimento sobre o plano)”. Desse modo, entendemos que o ato do 

pensamento tende a criar conceitos para dar conta dos acontecimentos que nos cercam nesse 

longo processo de ensino-aprendizagem da Filosofia e de suas inúmeras possibilidades de se 

criar e recriar conceitos. 

 

2.3 A utilidade do conhecimento filosófico na perspectiva contemporânea 

 

Se faz necessário estabelecer um diálogo entre utilitarismo e sociedade 

contemporânea, na busca por responder às seguintes indagações: O que é a utilidade? O que é 

algo útil? Na atual sociedade contemporânea, o conceito atribuído à utilidade está ligado, 

intrinsecamente, à busca pelo poder, ao bem-estar social e à satisfação material. Sobre essa 

perspectiva, o útil é aquilo que ajuda ao homem no seu processo de produção de riquezas 

material, status e manutenção do poder.  

 

Vivemos em um mundo marcado pela busca dos resultados imediatos do 

conhecimento. Sob essa perspectiva, é considerada importante a pesquisa da cura do 

câncer; ou o estudo da matemática no ensino médio porque ‘entra no vestibular’ ou 

ainda a seleção das disciplinas que vão interessar no exercício de determinada 

atividade (ARANHA; MARTINS, 2003, p. 90). 

 

Desse modo, valoriza-se todo o tipo de conhecimento que de alguma maneira possa 

ser aplicado e, que de algum modo, traga resultados imediatos ou em um curto prazo. Por esse 

motivo, o conhecimento técnico material é o que mais se difunde e é valorizado, tendo em 

vista que o mesmo conhecimento, depois de aplicado, dará conta das expectativas de uma 

sociedade consumista. Assim sendo, o conceito de utilidade também está relacionado com a 

técnica e as expectativas de consumo da atual sociedade capitalista em que vivemos. Desse 

modo, cabe-nos a seguinte indagação. Como se encaixa a filosofia nesta linha de pensamento? 

As professoras Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, nos orienta com 

a seguinte resposta acerca dessa pergunta: 

 

Seguindo essa linha de pensamento, a filosofia seria ‘inútil’ Não serve para 

nenhuma alteração imediata de ordem pragmática”. Neste ponto, ela é semelhante à 

arte. Se perguntarmos qual a finalidade de uma obra de arte, veremos que ela tem 

um fim em si mesmo e, nesse sentido, é ‘inútil’. Entretanto, não ter utilidade 

imediata não significa ser desnecessária. A filosofia é necessária (ARANHA; 

MARTINS, 2003, p. 90, grifo do autor). 
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Na perspectiva das autoras, a necessidade da Filosofia estaria no fato de que através da 

reflexão, o sujeito transcenderia a esfera do prático, daquilo que é guiado pelo agir imediato. 

Desta forma, a filosofia seria a possibilidade de transcendência, a capacidade de superar uma 

situação dada e não escolhida. Continuando nessa concepção de utilidade, poderíamos dizer 

que julgar a filosofia por sua inutilidade é reduzir o homem à animalidade, tendo em vista que 

o animal não possui a capacidade de pensar, o animal não faz Filosofia. E a Filosofia é 

verdadeiramente inútil e, por isso mesmo livre e sem vínculos com certas necessidades, 

interesses imediatos, coisas e exigências de vínculo prático.  

 

De fato, ela pode parecer ‘inútil’. Porém como diz Heidegger em A introdução à 

metafísica ela se acha necessariamente fora de seu tempo. Pois, onde uma Filosofia 

se transforma em moda, em explicação fácil, é porque ou não há verdadeiramente 

Filosofia ou a verdadeira Filosofia foi desvirtuada para satisfazer necessidades 

passageiras. [...] Mas o que é inútil pode ser justamente por isso uma força. E por 

isso mesmo é essencial, pois o que desconhecer toda a relevância imediata, na 

prática de todos os dias pode estar em profunda consonância com o que é 

propriamente a realidade (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 12, grifo do autor).  

 

Dentro dessa concepção “modernista” e imediatista da utilidade, as ciências e em 

especial as exatas se encontram muito ligadas à utilidade, já que os prazeres advindos da vida 

luxuosa tão cobiçada na contemporaneidade, com os avanços científicos que permitem a 

produção em massa a todo o momento mais refinada e que promove o consumismo cada vez 

mais exacerbado pela grande maioria dos indivíduos. Consumismo esse que está pautado na 

busca do solucionar necessidades cada vez mais inúteis, fúteis e efêmeras.  

 

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. Por isso pergunta para que as ciências, pois 

todo mundo imagina ver utilidade das ciências nos produtos da técnica, isto 

é, na aplicação científica à realidade (CHAUÍ, 2000, p. 13). 

 

Nesta perspectiva a filosofia não se encaixa nas necessidades de praticidade da atual 

sociedade, sendo vista por muitos como um saber inútil e desnecessário. Mas afinal, seria 

então, a Filosofia um saber inútil e desnecessário em nossas vidas e sociedade? Acerca da 

Filosofia, e em resposta a esse questionamento, utilizaremos das perspectivas teóricas de 

Luckesi (1990), que ressalta que mesmo com o inegável suporte e desenvolvimento 

proporcionado pelas ciências a nossa sociedade, e ainda que não ocorra dúvidas sobre a sua 

utilidade e importância, elas se caracterizam como tradução dos efeitos tecnológicos 

amplamente observáveis e de fácil convencimento. No entanto, como podemos enxergar a 
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filosofia perante esse cenário? A Filosofia possui, assim como a ciência, importância social 

semelhante? Temos como enxergar o valor que é dado a essa prática do pensamento em nosso 

dia a dia?  

Para tais questionamentos Cipriano Carlos Luckesi nos orienta com a seguinte 

resposta: 

 

No que se refere à filosofia, a honorabilidade e seu possível acatamento não 

aparecem de imediato e de forma materialmente evidente. Ela não produz resultados 

tecnológicos e, por isso, não se torna visível de forma observável. Os efeitos da 

filosofia se dão no espírito e na cultura de um povo ou de um indivíduo; daí não ser 

facilmente reconhecível (LUCKESI, 1990, p. 29). 

 

Nesse mesmo entendimento, Luckesi (1990) nos orienta sobre cinco atitudes que a 

sociedade e as pessoas costumam adotar em relação à Filosofia. Dessas, quatro são de teor 

negativo e um positivo. A primeira se refere a atitude de muitos indivíduos que entendem e 

consideram a Filosofia como algo inútil, não passando apenas de um produto que não possui 

comprometimento nenhum com a existência das pessoas. Nesta atitude encaixa-se ainda a 

noção que muitos têm de que a filosofia serve apenas para criar conceitos e ideias que são 

úteis apenas para aqueles que se dedicam a ela, mas que a mesma não produz impacto ou 

poder de modificar e melhorar as nossas vidas em sociedade. Chegando a considerar até como 

“lunáticos”, “loucos”, “fora da realidade” aqueles que venham a se dedicar a esse saber. 

A segunda atitude discutida por Luckesi (1990) diz respeito à polidez universal para 

com a Filosofia. Para ele, essa atitude é facilmente notada em situações de convício social. 

Por exemplo, em uma roda de pessoas, alguém se apresenta como sendo um profissional da 

área da Filosofia, o comentário de polidez se dá quando alguém diz: “[…] para trabalhar com 

Filosofia é necessário ler muitos livros e possuir uma inteligência acima da média, pois se 

trata de uma área do conhecimento de extrema dificuldade” (LUCKESI, 1990, p. 30). Nota-se 

um elogio claro aos profissionais que se dedicam à Filosofia, pois, os mesmos leem muito e 

são tidos como inteligentes, no entanto, nas entrelinhas deste comentário, percebe-se também 

que a Filosofia é um conhecimento difícil e o qual não vale se dedicar tanto, pois, se trata de 

um conhecimento que nem todos podem se dedicar e sem vantagens aparentes. “[…] a 

filosofia, assim sendo, não é para todos, mas para poucos. Parece então, que o comum dos 

mortais não deve, de forma alguma, cuidar da filosofia, pois não vai conseguir chegar ao seu 

objetivo ” (LUCKESI, 1990, p. 30).  

Há um elogio nessa atitude de polidez, a quem tenta e busca entender o conhecimento 

filosófico, mas retira da Filosofia em si a possibilidade de que a mesma venha a se tornar algo 
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interessante e importante para a vida de todos nós. Ainda nesse teor de polidez do tratar com a 

Filosofia, o autor destaca o fator histórico e social. Para ele, é um fato comum que as 

instituições educacionais mantenham e abram cursos para a formação de profissionais na área 

de Filosofia, no entanto, assim como na maioria dos cursos oferecidos, mas de modo mais 

grave, nos cursos de licenciatura em Filosofia se encontram numa total precariedade no 

ensino, com profissionais em grande maioria despreparados e muitos apenas com uma visão 

histórica do se ensinar e do se fazer Filosofia. A maioria destes cursos se encontram em total 

ou parcial abandono em relação à pesquisa e a extensão, sendo mantidos a duras penas por 

aqueles que ainda se interessam e enxergam uma utilidade para a Filosofia e o saber 

filosófico. Em geral, as universidades e faculdades mantêm cursos de filosofia, pois, “fica 

bem” e dão notoriedade ao quadro de conhecimento e oferta de cursos da instituição. Porém, 

estão ali apenas como peças decorativas que agregam valor e prestígio ao espaço acadêmico e 

que facilmente poderão ser substituídas.  

Essa honorabilidade da Filosofia ainda permanece fundamentada de forma quase que 

exclusiva em sua origem na Antiguidade. A Filosofia é considerada no Ocidente a primeira 

das formas racionais de conhecimento e foi através dela que, de forma gradativa, as demais 

formas do conhecimento foram surgindo e se apossando e tratando de temas que antes a 

filosofia já vinha por se dedicar e, como exemplos, temos: Antropologia, Sociologia dentre 

outras formas do conhecimento que possuem suas origens derivadas da Filosofia, tida como a 

mãe de várias ciências. “[…] em função disso, diz-se que a filosofia é a mãe de todas as 

ciências não se joga a mãe fora também a filosofia não foi posta de escanteio” (LUCKESI, 

1990, p. 32). Desse modo, a temos admitido de forma polida e levando em consideração de 

forma sem significância e tratada por suma maioria como uma “velha mãe”, mas que muito 

pouco tem a ensinar e a contribuir com seus filhos (as novas ciências) e tão pouco com a 

sociedade.  

Para Luckesi (1990, p. 29), “Tanto uma como outra forma de ‘polidez’ para com a 

filosofia revela a atitude de quem não penetra no efetivo significado da mesma. São 

julgamentos que se referem a aspectos absolutamente exteriores à filosofia e não ao ato de 

filosofar propriamente dito”. Dessa forma, nos deparamos com julgamentos que se tornaram 

corriqueiros e que são baseados apenas na esfera do senso comum sobre um conhecimento tão 

importante para a formação e o desenvolvimento das demais ciências e de nossa sociedade.  

A terceira forma de conduta descrita por Luckesi (1990) em relação à Filosofia é a 

“Blague”. Existe uma frase bastante secular e folclórica que define bem a importância da 

filosofia. Segundo o autor: “[…] a filosofia é a ciência com a qual e sem a qual, o mundo 
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continua tal e qual” (LUCKESI, 1990, p. 30). Para ele, temos aí um exemplo claro de uma 

“Blague”. Encontramos nesta frase, mesmo que através de uma brincadeira, que o exercício 

da filosofia é um fazer inútil. Uma “Blague” que expressa a opinião da grande maioria que a 

filosofia é um saber que não se sabe ao certo nem como surgiu, nem tão pouco a que veio ou 

que rumo tomará. Nota-se que, ao mesmo tempo em que expressa uma brincadeira, essa 

postura carrega em si e deixa claro o entendimento de negatividade e inutilidade atribuído por 

grande parte das pessoas e da sociedade em relação a filosofia e ao saber filosófico, por meio 

da brincadeira que se materializa a verdade e acaba por definir como inútil.  

Em relação a essa atitude, ela nos conduz a noção de que a filosofia não produz nem 

em si mesmo elementos substanciais para sua existência e permanência. Comumente ouvimos 

por aí que a Filosofia é um conhecimento que não se sabe ao certo ao que veio, nem para o 

que ela realmente serve. É como se ela necessitasse de uma bula com todas as suas 

prescrições de utilização e contraindicações. Esse não é e nunca será o papel da Filosofia em 

nossas vidas ou em nossa sociedade.  

A quarta atitude é a “oficialidade” que, segundo o autor, em alguns momentos 

históricos, situações em sociedade, a filosofia se estabelece como tendo poderes constitutivos. 

Notamos isso em inúmeros momentos de sua história e em diferentes situações, pois a 

Filosofia já foi compreendida por muitos como um saber “perigoso” nas mãos dos cidadãos 

ou de que os apresentava a ela. Sócrates, grande figura da história da filosofia, foi condenado 

à morte por incentivar e persuadir a juventude com sua filosofia. No Brasil, no golpe de 1964, 

a Filosofia foi abolida dos currículos das escolas brasileiras e dificultada o seu ensino nos 

centros universitários, no entanto, a mesma continuou viva e vigente nas mãos dos militares 

que passaram a utilizá-la em seu favor, investindo  

 

[...] em especialistas da área do estudo filosófico e político, encarregando-os do 

estabelecimento do pensamento filosófico político norteador das ações 

governamentais. A exemplo, podemos lembrar que o ISEB (Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros), que se dedicava a pensar este país do ponto de vista de 

marginalização, foi suprimido. No entanto, a Escola Superior de Guerra, instituição 

tipicamente militar, foi incentivada a alargar suas Atividades científicas e culturais, 

no sentido de estabelecer fundamentos ideológicos para o encaminhamento das 

ações dos governos militares (LUCKESI, 1990, p. 29). 

 

Neste exemplo encontramos um grande paradoxo, a Filosofia se fazendo significativa 

e necessária para uns e para outros não. Por quais motivos? Aos cidadãos comuns vemos a 

proibição de se instruírem e se desenvolverem criticamente por meio da Filosofia, pois, é 

perigoso e danoso a eles, no entanto, aos militares esse mesmo conhecimento não provocava 
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esses fatores. Seriam os militares imunes? Vemos aí, claramente, toda uma manipulação 

acerca da Filosofia e do conhecimento filosófico utilizado pelos militares como subsídios de 

conhecimento para o desenvolvimento de um entendimento filosófico ideológico, que ajudava 

e norteava a suas ações, em detrimento de uma grande maioria da população, manipulável, 

acrítica e passiva.  

A última e quinta atitude a ser analisada em relação à Filosofia não diminui ou 

suprime o seu valor como as quatro atitudes anteriores, nem se utiliza de aspectos 

contraditórios entre o “valorizar e o desvalorizar”. A quinta atitude entende e a define como 

sendo um saber necessário e de fundamental importância na construção e no desenvolvimento 

da práxis humana, não admitindo ou entendendo como verdadeiras, sejam as atitudes de 

polidez, blagues ou de oficialidade em relação à filosofia. Para Luckesi (1990), é Basbaum 

(1978) o responsável por expressar de forma extremamente nítida a importância e o real 

sentido da filosofia na vida dos seres humanos ao explicar que  

 

Devemos repelir qualquer ideia de que a filosofia seja um quadro exposto à 

contemplação passiva do homem, ou, mesmo um entorpecente para mergulhá-lo em 

doces sonhos etéreos enquanto esquece a realidade da vida e o muito que há a fazer 

dentro dela. A filosofia é, antes de mais nada, em primeiro lugar e acima de tudo, 

"uma arma", uma ferramenta, um instrumento de ação, com a ajuda da qual o 

homem conhece a natureza e busca o conforto físico e espiritual para a vida. Se o 

homem realmente se destaca dos outros animais pela amplidão e profundidade do 

seu pensamento, se tudo o que ele realizou, desde que, saindo da selvageria, 

começou a construir o que chamamos de civilização, foi a concretização desse 

pensamento que, evoluindo, se transformou através do tempo e do espaço; não há 

dúvida de que esse pensamento, mobilizando os dedos de sua mão, é sua principal 

arma na conquista da natureza e, portanto, de sua liberdade (BASBAUM, 1978, p. 

302). 

 

Desse modo, compreendemos que devemos agir de forma a repelir e a impedir 

manifestações equivocadas, de que a Filosofia é simples abstração, saber desnecessário e 

ultrapassado na formação e evolução humana, pois, ao contrário disso, ela é sim um 

importante conhecimento para a vida dos seres humanos em diferentes aspectos. Em suma, 

podemos dizer que a Filosofia não é útil no sentido utilitarista que tantas outras ciências se 

encontram ou no sentido que ela possa ser manipulada e usada. Mas ela é necessária sim, para 

que ao menos mantenhamos um impetuoso processo crítico sobre as informações e a realidade 

que nos cerca. É ela, a filosofia, o conhecimento capaz de nos fornece meios para que 

possamos superar posturas dogmáticas, bem como as visões estreitas da realidade e da vida, 

na busca por problematizar tudo o que acontece conosco e com a sociedade.  

No entendimento de Foucault (2000), é justamente neste ponto que se encontra uma 

das finalidades e utilidades da Filosofia. Ela deve ser um instrumento de permanente 
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problematização do que acontece com cada um de nós, “[…] o que consente e faz de cada um 

de nós quem somos?” (FOUCAULT, 2000, p. 239). Essa é uma das perguntas que nos leva ao 

entendimento do autor sobre a Filosofia. Afirma Foucault (2000, p. 239): “[…] o que acontece 

atualmente e o que somos nós, nós que talvez não sejamos nada mais e nada além daquilo que 

acontece atualmente? A questão da filosofia é a questão deste presente que é o que somos”. 

Para Foucault (2000), é através de Kant (2001), em seu texto em resposta a questão “Was ist 

Aufklärung”, que temos, dessa forma o passo inicial para fazer com que a filosofia se torne 

uma fiel problematizadora do presente, postura essa que ele procurou praticar de forma nítida 

e íntima em sua Filosofia. Considerava ele que “[…] é a filosofia o deslocamento e a 

transformação dos parâmetros de pensamento, a modificação dos valores recebidos e todo o 

trabalho que se faz para pensar de outra maneira, para fazer outra coisa, para tornar-se 

diferente do que se é” (FOUCAULT, 2000, p. 305). 

Para ele, é através da Filosofia que podemos transformar e modificar os parâmetros e 

pensamentos vigentes e enraizados em sociedade e em nós mesmos. É a Filosofia que nos 

leva a modificá-los e pensarmos de outra forma. Foucault (2000) em sua Filosofia, buscou 

refletir sobre o presente e sobre os problemas vigentes e arraigados em nossa sociedade e na 

maioria de nós, aliando-se a uma análise histórica dos saberes.  

Immanuel Kant (1992), grande pensador do período moderno da história da Filosofia, 

por sua vez, justifica a sua utilidade e razão de ser, através dos seguintes pensamentos: 

 

A Filosofia é, pois, o sistema dos conhecimentos filosóficos ou dos conhecimentos 

racionais a partir de conceitos. Eis aí o conceito escolástico dessa ciência. Segundo o 

conceito do mundo, ela é a ciência dos fins últimos da razão humana. Este conceito 

altivo confere dignidade, isto é, um valor absoluto, à Filosofia. E, realmente, ela 

também é o único conhecimento que só tem valor intrínseco e aquilo que vem 

primeiro conferir valor a todos os demais conhecimentos. A gente termina sempre 

por perguntar: para que serve o filosofar e o fim último do mesmo – a própria 

filosofia considerada como ciência segundo o conceito da escola? Nesse significado 

escolástico da palavra, a Filosofia visa apenas a habilidade; relativamente ao 

conceito do mundo, ao contrário, ela visa a utilidade. Do primeiro ponto de vista ela 

é, pois, uma doutrina da habilidade; do último, uma doutrina da sabedoria: a 

legisladora da razão, e nesta medida o filósofo não é um artista da razão, mas um 

legislador (KANT, 1992, p. 41). 

 

Assim como para Deleuze (1995), em Kant (1992) a Filosofia é tida como o sistema 

de conhecimentos filosóficos que derivam dos conceitos, considerada por ele, como a ciência 

última dos fins da razão. Ela possui, de forma intrínseca o seu valor, e confere posteriormente 

valor às demais formas de conhecimento. Para Kant (1992), a Filosofia é a legisladora da 

razão e se configura como uma doutrina de sabedoria. Desse modo, nos diz Deleuze (2001), 
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que a resposta para quando nos perguntarem para que serve a Filosofia, qual a sua utilidade, 

deve ser agressiva, visto que  

 

Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, 

porque a pergunta pretende-se irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao 

Estado nem à Igreja, que têm outras preocupações. Não serve qualquer poder 

estabelecido. A filosofia serve para afligir. A filosofia que não aflige ninguém e não 

contraria ninguém não é uma filosofia. Serve para atacar o disparate, faz do 

disparate qualquer coisa de vergonhoso (DELEUZE, 2001, p. 159). 

 

Assim, fica claro que a Filosofia desde o início de sua história veio para incomodar, 

afligir, instigar e contrariar o estabelecido como verdade. A filosofia não serve a governos ou 

igrejas, nem tão pouco a qualquer poder que venha a se estabelecer, e se um dia o fizer, não 

será ela mais Filosofia, estará assim por decretar a sua morte.  

 

2.4 O retorno da filosofia à estrutura curricular das escolas brasileiras e as implicações 

no seu ensino 

 

Depois de trinta e sete anos fora da matriz curricular das escolas de Ensino Médio, em 

nosso país, eis que a Filosofia se encontra de volta como disciplina obrigatória a ser oferecida 

nas escolas. A disciplina voltou a ser lecionada nas instituições escolares, porém, isso não 

soluciona os problemas gerados por sua retirada e nem traz soluções para os problemas 

encontrados na sua efetivação dentro do novo contexto escolar vigente em nosso país. Um dos 

inúmeros problemas acarretados pela retirada da Filosofia e de demais disciplinas 

“humanistas” efetuadas pela ditadura é a lacuna existente na formação crítica e social dos 

jovens. Sobre esse fato se posiciona Pegoraro: 

 

Hoje, os jovens têm dificuldades em raciocinar, em expor seu pensamento, mas não 

atribuo isso apenas à falta do ensino de Filosofia. É claro que influiu, mas é bom 

lembrar que, nos últimos 20 anos, todo processo educacional do país foi esmagado 

[...]. O movimento de repressão cultural impediu o desenvolvimento do raciocínio e 

da crítica no país (PEGORARO, 1986, p. 9). 
 

De fato, atribuir toda a responsabilidade das lacunas existentes no processo de 

carência de criticidade e raciocínio dos jovens à filosofia seria como colocá-la dentro de um 

patamar utilitarista. No entanto, não podemos nos abster da falta que a mesma fez durante 

anos no desenvolvimento de jovens mais críticos, reflexivos e éticos e o quanto a escassez de 

disciplinas de cunho humanista contribuiu para o empobrecimento não apenas do 

conhecimento filosófico de várias gerações, mas também da sua formação cultural e social. 
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Dessa forma, “[...] a partir de 1971, o desaparecimento progressivo da filosofia contribuiu 

para o empobrecimento da formação cultural da juventude, a diminuição de sua capacidade e 

visão global dos problemas, constituindo-se numa das maiores limitações de nosso sistema 

educacional” (ÁVILA, 1986, p. 48). 

Essa limitação teve como resultado a impossibilidade de grande parcela de uma 

geração, em consequência de fatos históricos e tecnicistas, ter acesso à Filosofia bem como 

outras matérias de caráter humanista e aos seus conhecimentos, deixando ao longo da história 

dessa geração uma lacuna a ser sanada. Outra parcela dessa mesma geração, no entanto, 

mesmo diante da proibição de se estudar Filosofia ou outras matérias de cunho humanístico, 

buscou, através de leituras e do convívio com intelectuais ao longo desses anos, sanar a 

ausência dessas matérias fomentando, assim, os seus anseios pelos diferentes tipos de saber, 

independentemente de proibições ou não.  

Um fator importante e preocupante com o retorno da disciplina de Filosofia ao Ensino 

Médio é a pequena demanda de profissionais habilitados a lecionarem essa disciplina, o que 

faz com que os dirigentes das escolas, em seus acordos internos, destinem professores de 

outras áreas do conhecimento para lecionar Filosofia, o que acaba aumentando a lacuna 

existente entre o ensino dessa disciplina e as novas perspectivas educacionais.  

Outra dificuldade a ser superada é o fato de muitos ainda verem a filosofia, como um 

conhecimento que não deve ser valorizado, instaurando um preconceito em relação as suas 

atribuições; muitos a entendem como algo que trata apenas de opiniões vagas, fantasiosa, 

estritamente teórica, ou ainda como um saber integralmente inútil. Sobre essa situação assim 

se pronunciou o núcleo regional da Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas do Rio 

Grande do Sul-SEAF-RS: “A filosofia tornou-se completamente desconhecida pelas novas 

gerações e considerada como uma forma de conhecimento ultrapassada, antiga, irreal, sem ter 

nada a ver com o ensino ‘moderno’, atual, ‘pragmático’, ‘produtivo’ etc.” (SEAF, 1978, p. 

12).  

Pelo que vemos, pejorativamente, a Filosofia no contexto contemporâneo educacional 

ocupa o papel de conhecimento inútil, desnecessário e sem validade na visão de alguns 

membros das novas gerações. Este fato só vem a somar aos inúmeros desafios a serem 

enfrentados pela filosofia no seu retorno ao Ensino Médio. Nos vemos agora com o desafio de 

que se faça compreender, para as novas gerações, que o conhecimento filosófico é sim de 

suma importância na sua formação e que o mesmo não se trata de algo inútil. Junto a isso, 

vem atrelado o desafio de se desenvolver o conhecimento filosófico aliado às novas 
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tecnologias educacionais e pedagógicas, sem deixar que o mesmo se torne instrumento 

meramente ilustrativo do abismo educacional que se encontra a educação brasileira.  

Segundo Luckesi (1994, p. 31), “As relações entre Educação e Filosofia parecem ser 

quase ‘naturais’. Enquanto a educação trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das 

novas gerações de uma sociedade, a filosofia é a reflexão sobre o que é, e como devem ser o 

desenvolver destes jovens e esta sociedade”. Em suma, a Filosofia e a educação sempre 

estiveram atreladas; a Filosofia, mesmo que de forma camuflada, nunca deixou de estar 

presente na educação, dando-lhe direcionamento por meio de suas conjecturas filosóficas. 

Chegamos, nesse momento, a outro ponto crucial acerca do ensino de Filosofia. É possível 

ensinar a Filosofia? E, se possível, de qual forma? Por muito vem se pendurando a falácia de 

que na perspectiva teoria de Kant (2001), não se pode ensinar a Filosofia, podemos, no 

entanto, aprender a filosofar. Mas seria essa a interpretação correta a respeito da tese 

Kantiana? Para ele 

 

Não se pode aprender Filosofia já pela simples razão que ela ainda não está dada. E 

mesmo na suposição de que realmente existisse uma, ninguém que aprendesse 

poderia se dizer filósofo; pois o conhecimento que teria dela seria sempre um 

conhecimento tão somente histórico subjetivo […]. Quem quer aprender a filosofar 

tem o direito de considerar todos os sistemas da filosofia tão somente como uma 

história do uso da razão e como objetos do exercício de seu talento filosófico. O 

verdadeiro filósofo, portanto, na qualidade de quem pensa por si mesmo, tem que 

fazer um uso livre e pessoal de sua razão, não um uso servilmente imitativo (KANT, 

2001, p. 42). 
 

A princípio, quando de encontro com essa máxima kantiana, somos direcionados por 

meio de interpretações anteriores e equivocadas que, para Kant, é possível filosofar, mas não 

a ensinar a Filosofia. No entanto, dada a complexidade de Kant e de suas obras e teorias, 

estaríamos por reproduzir o erro por muitos cometido, de apenas analisarmos essa premissa 

sem nos aprofundarmos na obra do autor. Para tal feito recorremos aos conceitos 

argumentativos desenvolvidos por Kant em sua obra, “Crítica da Razão Pura” (2001); a 

mesma nos conduzirá através de elementos que, de fato nos permitirão compreender as reais 

intenções e considerações da Kant.  

A primeira quebra de paradigma se dá quando, em a “Crítica da Razão Pura”, Kant 

desenvolve a ideia da diferença entre o conhecimento matemático e filosófico, este último 

tido por ele como um conhecimento que, mesmo sendo objetivamente filosófico, se 

caracteriza, também, podendo ser subjetivamente histórico, na matemática. No entanto, 

segundo ele, temos, ambos, os aspectos coincidindo, pois, “[...] os discípulos ao adquirirem 

um conhecimento histórico por intermédio do mestre estarão, simultaneamente, de posse de 
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um conhecimento racional, visto que só podem aprender matemática conhecendo e aplicando 

os princípios essenciais e verdadeiros da razão que ela contém” (RODRIGO, 2004, p. 94). 

Kant (2002, p. 46) se utilizando dessa premissa, chega a tal conclusão: “Entre todas as 

ciências racionais (a priori) só é possível, por conseguinte, aprender a matemática, mas nunca 

a Filosofia (a não ser historicamente): quanto ao que respeita à razão, apenas se pode, no 

máximo aprender a filosofar”.  

Só conseguimos entender que a maioria das interpretações acerca dessa máxima 

kantiana se dão de forma equivocadas quando nos dedicamos as suas obras e suas teses, e 

compreendemos que muitos as utilizam de forma errônea e reduzindo-as à simplicidade, 

postura que não devemos adotar em relação a Kant e seus trabalhos. Tal fato ocorre na 

premissa apresentada acima quando, ao isolar e simplificá-la de forma equivocada, temos a 

forma reduzida a simples e imediata compreensão de que: não podemos aprender a Filosofia, 

mas aprender a filosofar. Tal simplificação e redução, no entanto, omite a distinção elaborada 

por Kant (2001), entre o conhecimento racional da Filosofia e o conhecimento histórico e 

filosófico, nos distanciando, assim, do que realmente foi posto pelo autor em sua essência 

teórica, por uma simplificação que nos direciona à conclusão desastrosa de que, para Kant, de 

nenhuma maneira poderíamos aprender a filosofia, quando na verdade, em sua percepção não 

se pode de fato aprender a Filosofia do ponto de vista objetivo-racional, e sim através do 

ponto de vista histórico-subjetivo. E quais motivos levam Kant a pensar dessa forma? 

Primeiramente, Kant defende que a filosofia como ciência da razão ainda não existe. Para ele, 

sua construção e desenvolvimento é uma tarefa que ainda está por se concretizar e, como ela 

ainda não existe de fato, assim como a matemática, tida por ele como uma ciência certeira e 

estável, não seria possível a nós aprendermos Filosofia, como um conhecimento estabelecido 

com base na razão.  

Sobre tais premissas nos diz Kant:  

 

Pode-se apenas aprender a filosofar, isto é, a exercer o talento da razão na aplicação 

dos seus princípios gerais em certas tentativas que se apresentam, mas sempre com a 

reserva do direito que a razão tem de procura esses próprios princípios nas suas 

fontes e confirmá-los ou rejeitá-los (KANT, 2001, p. 48). 

 

A segunda razão, é que, segundo Kant, mesmo que tal Filosofia viesse por existir, 

aqueles que por ventura se dedicassem a aprendê-la e o conseguissem, de modo algum 

poderiam ser chamados ou considerados filósofos já que, segundo ele, seus conhecimentos 

permaneceriam em uma esfera do subjetivo-histórico, pautada no nível aquisitivo do 
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conhecimento, contrário ao nível ativo e inventivo, características essas do exercício da razão. 

Para muitos novamente de forma equivocada, tal tese kantiana estaria por validar a concepção 

de se quisermos mesmo termos um verdadeiro ensino de Filosofia, teríamos que focar apenas 

em estudo de sua história quando, na verdade, o ideal é aliar a historicidade da Filosofia a um 

ensino que privilegie o desenvolvimento de habilidades cognitivas necessárias para o 

verdadeiro filosofar. Essa se caracteriza como outra forma errônea e comumente propagada 

sobre a perspectiva kantiana acerca da filosofia e seu ensino, em toda a obra de Kant, não 

encontramos em nenhum momento essa afirmação ou inclinação. Em suma necessitamos sim 

estabelecer um diálogo crítico entre a tradição filosófica com o ensinar Filosofia na 

contemporaneidade. É necessário realizar uma reflexão filosófica partindo de estudos da 

história da Filosofia em um movimento que permita a construção e o desenvolvimento de 

novas perspectivas filosóficas e de ensino da Filosofia, bem como uma verdadeira reflexão 

crítica.  

Esclarecidas tais premissas sobre se é possível aprender Filosofia e ensinar, entramos 

em outro patamar de questionamento. É possível ensinar Filosofia? E se possível, de que 

forma séria? A primeira questão que faz necessário esclarecermos é de que temos que 

entender a Filosofia como uma busca e jamais como um saber dado e acabado e que, dentro 

desta busca, temos que adotar uma postura indagadora e de que não possuímos a posse sobre a 

verdade do conhecimento. Pelo contrário, é essa busca e construção da mesma que nos 

permite mudar de atitudes, quebrar dogmas, revelar e defender nossos anseios e desejos e a 

compreender novas perspectivas e ideias em relação às coisas e sobre nós mesmos, pois, 

assim como nos diz Sócrates, devemos romper com atitudes da esfera do comum, cercados 

por opiniões e senso comum, onde somos guiados a entender as coisas postas pelo sistema 

como sendo as nossas verdades. É necessário rompermos com esse paradigma e a filosofia 

tem papel fundamental neste rompimento.  

O papel do filósofo ou do professor de Filosofia em geral é o de, pelo menos, despertar 

esse inquietamento que já trazemos dentro de nós e de estimular o nosso ímpeto, curiosidade, 

dúvidas e questionamentos. A Filosofia é o conhecimento que nos permite, através da 

reflexão, buscarmos respostas para os nossos anseios e indagações sobre a nossa existência e 

nossa relação com esse mundo e com os outros.  

No entanto, não podemos nos distanciar de seu caráter histórico; é necessário que seu 

ensino seja pautado nas leituras e interpretações e reconstrução dos filósofos mais importantes 

que venham a colaborar com esse movimento. É necessário ter cuidado para que o ensino de 

Filosofia não caia na esfera do achismo e do senso comum. Faz-se de extrema importância 



53 

não se desenvolver e aplicar um ensino focado apenas na história da filosofia e sim através de 

um processo dialógico entre as tradições filosóficas e os problemas e anseios que permeiam a 

nossa atualidade, pois, temos em nossas mãos inúmeras filosofias e todas elas podem 

contribuir de forma única para tais feitos.  

Dessa forma, tanto a Filosofia como meio de busca ou como estudo da história da 

Filosofia não se excluem e sim completa-se em todo o desenvolver do processo. Devemos 

entender e trabalhar a história da Filosofia não como uma história engessada e doutrinária e 

sim como a história de grandes sistemas que contribuíram para a formação da filosofia e que 

podem auxiliar e direcionar questões que nos motivam a pensar, questionar e duvidar. “[…] a 

história da filosofia deve ser vista, assim, como história dos conceitos que inicialmente 

formulados por filósofos acabaram por ir além do âmbito da discussão filosófica e se 

incorporam à nossa forma de pensar, à nossa visão de mundo” (MARCONDES, 2008, p. 61).  

É necessário construir e desenvolver meios que aproximem a Filosofia das questões 

pertinentes e tangentes à nossa realidade. Essa é outra tarefa da Filosofia presente em seu 

ensino nas escolas de Ensino Médio, qual seja fazer com que as questões tangentes à realidade 

e ao mundo dos jovens sejam envolvidas e discutidas pelo conhecimento filosófico, bem 

como desenvolver meios para que os mesmos descubram e entendam a sua relevância e 

importância em suas vidas. 

Nesse sentido, devemos, então, inserir a filosofia na realidade desses alunos, levando 

em conta os seus contextos sociais, suas experiências de vida, seus anseios e inquietações 

características tão marcantes e importantes nestes indivíduos. Abrindo através deste caminho 

possibilidades de discussões sobre o que permeia a existência dos mesmos em um diálogo 

com os filósofos que também já se dedicaram a essas questões e como os mesmos se 

posicionavam e como podemos nos valer desses posicionamentos para nos direcionarmos na 

conclusão ou na elaboração das nossas verdades. Portanto, mais que ensinar a história da 

Filosofia e doutrinas filosóficas é necessário criar e possibilitar meios para a construção e o 

desenvolvimento da reflexão crítica nesses sujeitos.  

Esse movimento se dá por meios tais como: a interação direta dos alunos com textos 

da tradição filosófica que tratem de temas pertinentes a seus anseios e interesses e a 

interpretação, interrogação e identificação de elementos que permitam o desenvolvimento da 

sua criticidade. Demonstrar através de debates sobre esses textos e teorias o quanto podemos 

nos utilizar das mesmas, na nossa realidade e atualidade. E despertar nos educandos o diálogo 

e o gosto pelo argumentar, aproximar de forma didática a Filosofia das novas tecnologias e 

promover debates sobre elas em nossas vidas, tornando, assim, a Filosofia como algo vivo e 
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presente em nossa realidade e não um conhecimento distante e dogmático. Cabe agora à 

Filosofia e aos profissionais do ensino de Filosofia, nesse momento tão importante, estreitar 

ainda mais esses laços na busca de um bem maior, a educação e a formação de cidadãos mais 

críticos, reflexivos e éticos e, de fato, capazes de criticar as amarras, pelas quais vivemos 

nessa sociedade tão capitalista e utilitarista.  
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3 OS CAMINHOS DA PESQUISA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Aspectos gerais sobre a natureza qualitativa e aplicada da pesquisa 

  

A pesquisa qualitativa vem sendo bastante difundida entre os pesquisadores dos cursos 

de Graduação e Pós-Graduação. No entanto, tamanha adesão traz consigo uma imensa 

diversidade e formas de se fazer pesquisa qualitativa, dentro de inúmeros contextos e 

inúmeras possibilidades. Nessa perspectiva nos aprofundaremos no entendimento do que se 

trata a pesquisa qualitativa e como se desenvolve tal modalidade de pesquisa.  

Garnica (2004) caracteriza pesquisa qualitativa como aquela que tem as características 

abaixo citadas 

 

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma hipótese a 

priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a não neutralidade 

do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de suas perspectivas e filtros 

vivenciais prévios dos quais não consegue se desvencilhar; (d) que a constituição de 

suas compreensões dá-se não como resultado, mas numa trajetória em que essas 

mesmas compreensões e também os meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; e 

(e) a impossibilidade de estabelecer regulamentações, em procedimentos 

sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas (GARNICA, 2004, p. 86). 
 

No entanto, não devem ser compreendidas e estabelecidas como regras, tendo em 

mente que a pesquisa qualitativa se encontra em constante movimento e as noções acima 

podem nos conduzir a ênfases diferentes. Assim, em conformidade com essas características, 

Araújo e Borba (2004) enfatizam que a pesquisa qualitativa deve ter por trás uma visão de 

conhecimento muito mais ampla que envolva e entre em sintonia com metodologia como: 

entrevistas, grupos focais, análises de vídeos, músicas, interpretação entre outros. 

Para Bogdan e Biklen (1982) a pesquisa qualitativa deve envolver a obtenção de dados 

descritivos, dados estes obtidos a partir do contato do pesquisador de forma direta com a 

situação estudada, devendo ser enfatizado bem mais o processo de desenvolvimento do que o 

produto e se preocupando em demostrar as perspectivas dos participantes. Nota-se que um 

viés importante da pesquisa qualitativa que é o contato do pesquisador de forma direta com a 

situação estudada e os indivíduos e o desenvolvimento desses processos.  

A pesquisa qualitativa se caracteriza, dessa forma, como tendo o ambiente natural 

como fonte principal de coleta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento, é ele 

que estabelecerá contato direto com o ambiente, situações e indivíduos estudados; é 

necessário que o pesquisador estabeleça um contato prolongado com o ambiente estudado e 
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investigado. Os problemas estudados e investigados na pesquisa qualitativa devem ocorrer de 

forma natural e sem qualquer manipulação e interferência do pesquisador, o que caracteriza 

assim, na perspectiva de Bogdan e Biklen (1982), como sendo os estudos qualitativos também 

“naturalísticos". 

É de extrema importância que o pesquisador mantenha um contato direto e estreito 

com o ambiente onde os fenômenos estudados estão ocorrendo naturalmente, já que os 

mesmos podem ser drasticamente influenciados pelo seu contexto. As circunstâncias, formas 

e modo como determinado objeto se insere em um ambiente são circunstanciais e essenciais 

para entendê-los; o ambiente fala, as pessoas falam, os gestos dizem muito, as situações 

presenciadas nos revelam respostas, todos esses e demais fatores devem ser observados e 

estudados para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa.  

Outro fator de extrema importância são os procedimentos utilizados na pesquisa 

qualitativa; eles moldam o tipo e a forma de pergunta que se é feita e podem interferir de 

forma direta ou indireta nos resultados obtidos. Quando falamos de pesquisa qualitativa, 

estamos falando de uma forma de conhecermos e compreendermos o mundo que se 

materializa a nossa volta, através de procedimentos conhecidos como qualitativos, que nos 

permite entender que o conhecimento não é algo isento de valores, de intenção e colaboração 

e da história de vida do pesquisador.  

Nesse sentido, Minayo (1994, p. 22), relata que a pesquisa qualitativa, “[...] trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

A pesquisa qualitativa, desse modo, se interessa pela compreensão do objeto de estudo 

de forma mais global e abrangente sem se prender a elos quantitativos, desse modo, demanda 

tempo. Optamos por embasar nosso entendimento que, mesmo qualitativo e quantitativo, 

embora sejam naturalmente opostos, os mesmos não se anulam ou eliminam. Deste modo, 

segundo Strauss e Corbin (1988), o radicalismo presente entre a oposição daquilo que 

denominam “métodos” não constitui uma única fonte de estudo. Para os autores “[...] há 

posições intermediárias. A combinação de métodos pode ser feita por razões suplementares, 

complementares, informativas, de desenvolvimento e outras” (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 

40). 

Assim, nossa pesquisa se construiu ao longo do caminho em uma natureza qualitativa. 

Para Gil (2002, p. 42) “Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas”. E é nesse sentido que está posta nossa 
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problemática e é desta forma que a compreendemos. Dentro desse entendimento 

estabelecemos um viés de diálogo com as colaborações e críticas dos autores no domínio da 

Filosofia e do campo educacional para o desenvolvimento de uma crítica da noção do ensino 

de Filosofia centrado apenas em sua historicidade.  

Dessa forma, compreendemos que a natureza do estudo qualitativo pode ser 

direcionada por inúmeros caminhos; assim sendo, especificamente em nossa pesquisa, 

adotaremos a pesquisa-intervenção. Segundo Aguiar e Rocha (1997, p. 87) “Pesquisa-

intervenção consiste em uma tendência das pesquisas participativas que busca investigar a 

vida de coletividades na sua diversidade qualitativa, assumindo uma intervenção de caráter 

socioanalítico”. Nesse sentido que trilhamos e desenvolvemos esse trabalho.  

 

3.2 A constituição do espaço/tempo e dos procedimentos da pesquisa 

 

3.2.1 Aproximações do contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, 

em uma turma de Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – campus Vitória da Conquista, no ano de 2018. A turma possuía um total de 30 alunos. 

Como nosso enfoque está voltado, sobremaneira, para os processos de desenvolvimento das 

práticas educativas do professor de filosofia e como as mesmas influenciam na perspectiva de 

utilidade do conhecimento filosófico compreendida pelos alunos, priorizamos nosso estudo e 

atuação com a docente e alunos da turma a ser pesquisada. 

Nossa aproximação do campo da pesquisa transcorreu de forma bastante satisfatória e 

tranquila; parte dessa relação se deve ao fato da pesquisadora já trabalhar no campus enquanto 

professora de Filosofia de outras turmas e da proposta de pesquisar apresentada aos 

envolvidos no processo ter sido aprovada pelo conselho de Ética da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia antes do início dos procedimentos diários da pesquisa com a turma de 

Eletromecânica. Esse movimento facilitou a liberação e colaboração dos envolvidos para com 

a proposta. Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2001, p. 55) “é importante que o 

pesquisador esclareça os objetivos e propostas de seu estudo para os envolvidos. Os mesmos 

necessitam serem esclarecidos de todos os processos aos quais serão submetidos”.  

Desse modo, nosso primeiro contato se deu com a direção de ensino do Instituto com a 

qual formalizamos nossa intenção de pesquisa e obtivemos autorização para seu 

desenvolvimento e coleta de dados (Anexo A). Posterior à aprovação da direção para que 
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nossa pesquisa fosse desenvolvida, entramos em contato com a professora da turma de 

Eletromecânica, com a qual esclarecemos os percursos e intenções da pesquisa e obtivemos, 

de imediato, assentimento de participação e colaboração.  

Posterior a esses movimentos de autorizações, tivemos nosso primeiro encontro com 

os alunos turma a ser pesquisada; os estudantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e seus 

direcionamentos e elucidados sobre a importância de sua participação e do fato que de esta 

não se caracteriza como algo obrigatório, mas de extrema estima para realização do nosso 

trabalho. Na ocasião, apresentamos a cada participante o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A), a partir do qual o participante corrobora com os objetivos da 

pesquisa, a forma como os dados foram produzidos e a importância da contribuição de todos 

os participantes e o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos (Apêndice B). 

A realidade que foi observada e estudada nessa pesquisa está plantada no conceito de 

plano de imanência (DELEUZE; GUATTARI, 2010), ou seja, imagens do pensamento dos 

sujeitos, que estão sempre em movimento como um solo fértil, que nos permeia de 

possibilidades para a criação de novos conceitos que atravessam o acontecimento de maneira 

particular. Os planos de imanência, portanto, são inumeráveis e neles coexistem uma 

multiplicidade de conceitos que ecoam entre si num mesmo plano, conectando-se de modo 

imprevisível. 

  

3.2.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

A escolha por alunos de uma turma de Eletromecânica do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – campus Vitória da Conquista, 4° ano, turno 

vespertino, norteou-se pelo fato de o curso, dentre todos os oferecidos no campus, possuir em 

seu plano curricular, uma extrema concentração de disciplinas técnicas, e o fato de sua ementa 

constituir-se, quase que em sua totalidade, para um ensino técnico voltado para a aplicação no 

mundo do trabalho. Outra particularidade da turma é que a mesma teve nos três anos 

anteriores a mesma professora de Filosofia, que se encontra até essa fase da pesquisa a 

lecionar na turma, o que facilitou a nossa análise junto aos alunos sobre os métodos e práticas 

educativas adotados pela professora em suas aulas. Os alunos possuem uma média de idade 

entre 15 a 18 anos; 70% da turma é constituída por alunas, dos 30 alunos da turma 50% se 

autodenominam pardos.  

A docente que leciona a disciplina de Filosofia na turma possui vinte anos de 

experiência como professora dessa disciplina, lecionando há oito anos no Instituto Federal de 



59 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – campus Vitória da Conquista. Ela possui 

Mestrado em Filosofia e se encontra na finalização de seu Doutorado também em Filosofia na 

Universidade Federal da Bahia.  

O conceito de sujeito que estamos adotando encontra-se na perspectiva adotada por 

Foucault (2000), é histórico e possui uma identidade determinada por uma episteme. Ele não é 

o ponto de partida da construção de todos os outros conceitos que formam seu pensamento é, 

pois, um produto de relações de poder de posições instáveis e não um produtor, portanto, não 

é condição primeira de todas as coisas. O sujeito fala a partir daquela realidade em que está 

inserido no momento. Seu discurso é feito em sala de aula, reuniões de coordenação, bem 

como em conversa com colegas. É importante respeitar e se inserir dentro da realidade que se 

pretende entender e dialogar. 

 

3.2.3 Produção dos dados 

 

Para desenvolvimento e concretização de nossa pesquisa, nossa coleta de dados se 

desenvolveu com os seguintes instrumentos e etapas: o primeiro instrumento de pesquisa 

utilizado foi a observação das aulas da professora intentando identificar fatores e elementos da 

prática educativa por ela desenvolvida e direcionamentos para os problemas levantados na 

nossa questão de pesquisa. Observamos o total de seis aulas das quais, através de um diário de 

bordo, realizamos anotações que, posteriormente, foram utilizadas na análise de dados. A 

quantidade de aulas se justifica pela natureza da observação e objetivos que pretendíamos 

com a mesma que, neste momento, possuía como objetivo compreender como era 

desenvolvida a prática educativa da professora em suas aulas e como os alunos respondiam a 

tais práticas no desenvolvimento das atividades realizadas em sala.  

Ressalta-se que o total de seis aulas corresponde a um mês e meio de observação, visto 

que a professora leciona uma aula por semana na turma e que, ao final desse período, já 

possuíamos dados suficientes e satisfatórios para o desenvolvimento das demais etapas da 

pesquisa. Lüdke e André (1986, p. 25) dizem que “[...] a observação precisa ser antes de tudo 

controlada e sistemática”. Desse modo, fizemos um planejamento criterioso e cuidadoso para 

que, através da observação, entendêssemos os fatos oriundos do contato e do trabalho da 

docente e discentes na turma observada de forma direta, sem interferências, na forma como 

ele é executado.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), a observação caracteriza-se como técnica 

de coleta de dados que vale-se dos sentidos para a possível descoberta de particularidades em 
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uma determinada realidade, não se restringindo apenas aos sentidos, no ver e ouvir, mas sim 

em avaliar o fenômeno que deseja conhecer através dos estudos. Neste sentido, a observação 

das aulas proporcionou o contato direto com a realidade estudada e a percepção de como as 

ações educativas são desenvolvidas dando-nos, assim, elementos de análises para entender 

como as mesmas contribuem para as perspectivas dos alunos sobre a utilidade do 

conhecimento filosófico. 

O segundo instrumento metodológico utilizado por nós no desenvolvimento deste 

trabalho foi a aplicação de um questionário semiestruturado, que foi aplicado a todos os 

alunos da turma. O questionário foi estruturado contemplando questões do entendimento da 

importância e utilidade do conhecimento filosófico na perspectiva dos alunos, bem como 

fatores relacionados ao material didático e condições do espaço escolar. Após a coleta dos 

dados oriundos desta investigação, realizamos uma análise dos dados em um movimento onde 

agenciamos as informações coletadas conforme o padrão de respostas dadas pelos alunos aos 

nossos questionamentos nos orientando sempre por uma perspectiva interpretativa guiada 

pelas teorias dos autores utilizados na elaboração e no desenvolvimento deste trabalho, tais 

como: Deleuze (2010), Silvio Gallo (2017), Antoni Zabala (1998) e Luckesi (2004). A análise 

desses dados produzidos através do questionário, encontra-se em um capítulo à parte deste 

trabalho, direcionado a essa finalidade. 

Outro instrumento utilizado por nós, foi a análise do currículo da turma de 

Eletromecânica, movimento esse que nos possibilitou compreender e dialogar sobre a 

estrutura curricular do curso, bem como criar elementos para a formulação da nossa proposta 

de intervenção. A análise do currículo se mostrou pertinente e necessária para o 

desenvolvimento e entendimento do funcionamento e estruturação do curso e do lugar em que 

a filosofia ocupa neste cenário.  

Posterior a essa etapa e munidos de todas as informações necessárias desenvolvemos, 

com a turma em estudo, um projeto de intervenção, guiando-nos por uma proposta pedagógica 

e educativa diferenciada da que foi detectada através dos questionários e observações das 

aulas. O projeto se organizou nas seguintes etapas: Sensibilização Crítica, Problematização e 

Ação Prática. O mesmo foi desenvolvido em uma unidade, no total de 12 aulas, pois, a turma 

conta apenas com uma aula de Filosofia por semana em sua organização curricular.  

A etapa de Sensibilização Crítica consistiu-se em propor aos alunos para 

desenvolverem em sala de aula tanto os temas curriculares obrigatórios, como os temas 

transversais propostos ou não pelo currículo de uma forma dialógica, dinâmica e que viesse a 

estimular a sua autonomia e participação. Nesta primeira etapa, os alunos foram levados a 
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sensibilizar-se sobre qual tema gostariam de trabalhar na unidade de maneira que começassem 

a enxergar não apenas os aspectos históricos dos conteúdos e da filosofia, mas também a sua 

relevância e aplicabilidade na vida cotidiana. Eles foram esclarecidos também sobre as etapas 

das atividades e que poderiam contribuir tanto com sugestões de mudanças ou de novas 

formas de trabalho do conteúdo, bem como a avaliação dos mesmos. 

Sobre os aspectos avaliativos que seriam desenvolvidos no decorrer do projeto, os 

alunos foram instruídos que consistiam em aspectos qualitativos, prezando pela dinâmica e 

pela troca de conhecimento e experiências entre os sujeitos envolvidos. Envoltos na nossa 

avaliação estavam as atividades desenvolvidas também fora da sala de aula como as pesquisas 

sobre os temas, a avaliação formativa pautada na observação, participação e envolvimento dos 

alunos com os temas e com as aulas, a utilização de diversos instrumentos do cotidiano para 

interagir com os temas, bem como a utilização de recursos tecnológicos para auxiliar no 

desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento sobre os temas. E, a autoavaliação no 

final de todo o processo.  

Na etapa Problematização os alunos, cientes da nova proposta metodológica a ser 

desenvolvida nas aulas de Filosofia, realizaram uma votação para a escolha do tema que 

gostariam que fosse trabalhado na unidade, temas como: aborto, legalização da maconha, 

liberdade e suicídio foram os mais sugeridos. Através da votação o tema escolhido pela turma 

foi o suicídio. No segundo momento os alunos foram levados a discutir e a dividir o tema em 

sub-eixos de estudo. Chegando aos seguintes eixos escolhidos por eles para realização dos 

estudos:  

 O suicídio como resultado do indeterminismo na sociedade moderna. 

 O viés histórico do suicídio. 

 O que pensa a Filosofia: o suicídio na perspectiva Filosófica. 

 O viés e perspectivas do suicídio envolto com a religião. 

 O paradigma da pós-modernidade: O monopólio das mídias sociais em nossas vidas. 

 Racionalidade do suicídio. 

 As perspectivas psicológicas e biológicas do suicídio.  

Os alunos se organizaram em grupos de acordo a aproximação ou via de interesse com 

cada tema para, no primeiro momento, realizarem pesquisas sobre o tema escolhido por cada 

grupo. Fizemos um calendário que contemplasse uma aula para a discussão de cada tema, 

sendo guiado pelo grupo responsável pelo tema e mediado por minhas orientações, enquanto, 

neste momento, professora regente da turma e com a interação e participação dos demais 
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alunos da turma. As demais aulas da unidade foram destinadas para a apresentação das ações 

práticas e a realização do grupo focal ao final do projeto.  

Alguns temas levaram mais de uma aula para serem discutidos nesse primeiro 

momento do trabalho, pois, despertaram o entusiasmo e o debate de forma mais calorosa, 

como os temas: “As perspectivas psicológicas e biológicas do suicídio” e “A racionalidade do 

suicídio”, problema sanado pela doação de algumas aulas pelo professor responsável por uma 

disciplina técnica que possuía três aulas por semana na turma em horários seguintes ao da aula 

de Filosofia. 

Na terceira etapa, a Ação Prática, os alunos apresentaram os resultados de suas 

problematizações aliando as novas tecnologias e outros instrumentos do conhecimento já 

conhecidos, mas pouco exploradas no ensino de Filosofia, através da produção elaborada por 

eles mesmos de vídeos, memes, charges, documentários, paródias, poemas, campanha 

publicitária, material produzido em decorrência das aulas e discussões que tecemos na 

unidade. 

A proposta do projeto de intervenção foi desenvolver nas aulas de Filosofia, um 

sistema dialógico e crítico construído a partir das percepções, experiências, opiniões e o dia a 

dia dos educandos, trazendo, assim, a Filosofia para um viés Socrático, que praticava e 

defendia que a Filosofia deve estar em todos os lugares, sendo discutida e construída de 

diferentes formas. Nesse sentido, a participação e colaboração dos alunos na elaboração e 

desenvolvimento das aulas foi um instrumento fundamental nesse processo, no qual o aluno 

passou a ser construtor do conhecimento juntamente comigo, professora, em um processo 

dialógico de troca e de comunhão tornando, assim, as nossas aulas e os estudos filosóficos 

muito mais amplos e dialógicos.  

Para a análise e informações de como cada tema foi desenvolvido pelos alunos no 

projeto de intervenção, bem como as ações práticas apresentadas na terceira etapa, optamos 

por desenvolver tais dados em um capítulo deste trabalho intitulado “ Análises dos dados e 

resultados: perspectivas de uma nova proposta de se ensinar Filosofia”, no qual são 

apresentados as análises dos dados e os resultados que obtivemos com seu desenvolvimento, 

sendo explorada a nossa percepção sobre todas as etapas do projeto, resultados e dificuldades 

encontradas para realização do mesmo, bem como mais detalhes sobre as suas etapas de 

desenvolvimento.  

Ao final da realização do projeto os alunos foram submetidos a um grupo focal no 

qual procuramos detectar se houve mudanças na perspectiva inicial dos alunos sobre a 
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importância do conhecimento filosófico e da utilidade da Filosofia ou se sua percepção 

continuou inalterada, seja ela positiva ou negativa em relação ao conhecimento filosófico.  

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, 

derivada das entrevistas grupais que coleta informações por meio das interações grupais. Para 

Kitzinger (2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na 

comunicação e na interação. Seu objetivo principal é congregar informações sobre 

determinado tópico, derivado de um grupo de participantes pré-selecionados. Com o grupo 

focal buscamos adquirir informações que pudessem nos proporcionar o entendimento e o 

diálogo para com nossa questão de pesquisa. Para tal finalidade dividimos a turma em três 

grupos de 10 alunos para um melhor desenvolvimento do processo e das obtenções de dados. 

Para a realização dos grupos, buscamos um território neutro para que os alunos se 

sentissem à vontade para expressar e revelar seus posicionamentos. A intenção neste 

momento foi de captar a percepção e opinião dos alunos sobre todo o processo e de avaliar a 

possibilidade de adequações ou mudanças nos procedimentos, bem como de validar 

instrumentos que tenham colaborado com a aceitação e entendimento do mesmo. Utilizamos 

de um gravador, previamente autorizado pelo grupo de participantes, para a obtenção das 

gravações dos diálogos e armazenamento, o que facilitou, posteriormente, o processo de 

interpretação dos dados que seguem em um capítulo específico sobre a análise do 

desenvolvimento desta etapa final do projeto de intervenção.  

A etapa da análise dos dados se caracteriza como um momento de extrema 

importância e requer organização e sistematização de todos os dados coletados. Com esse 

entendimento, organizamos e selecionamos para a construção da análise dos resultados 

obtidos com o grupo focal, as narrativas dos participantes a partir das tendências e padrões de 

recorrência que conseguimos identificar, buscando sempre nos posicionarmos no sentido de 

trilharmos linhas de fugas que nos ajudassem no agenciamento de tais dados.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Análise das aulas da professora regente da turma de Eletromecânica  

 

Uma das etapas da pesquisa e de grande relevância para nós e que nos possibilitou 

encaminhamentos e direcionamentos para as etapas seguintes deste trabalho foi a observação 

das aulas da professora de Filosofia, regente da turma de Eletromecânica. A observação do 

conjunto de aulas nos possibilitou traçar estratégias para a elaboração e implantação do nosso 

projeto de intervenção, bem como compreender e identificar aspectos sobre a prática 

educativa desenvolvida pela professora em suas aulas.  

Nosso contato inicial com a professora se deu por intermédio da coordenação geral de 

ensino do Instituto que autorizou a realização da pesquisa na referida instituição e marcou 

uma reunião com a professora titular da disciplina de Filosofia. Nessa reunião, a professora 

foi esclarecida sobre todas as etapas do projeto, bem como a importância de sua participação e 

do entendimento que possuíamos de que ela detinha total liberdade em não se disponibilizar a 

participar. A professora esclareceu todas as suas dúvidas sobre o projeto e mostrou-se 

bastante receptiva e disposta em nos ajudar, aceitando participar de todas as etapas de nossa 

pesquisa. Com a parceria estabelecida e formalizada, nosso primeiro movimento foi o de 

assistir as aulas da professora; um total de seis aulas foram acompanhadas e registradas em 

um diário de bordo.  

Esses registros serviram de elementos para o desenvolvimento das próximas etapas da 

nossa pesquisa. O total de seis aulas correspondem a um mês e meio de aulas, pois, a turma 

conta, em sua organização curricular, com uma aula de Filosofia por semana. Ao final deste 

período já possuíamos elementos necessários e suficientes para a construção de nossa análise 

e sugestão de um projeto de intervenção mediante a todos os aspectos observados e 

dialogados ao longo das aulas.  

Nossa observação se guiou por aspectos voltados para a prática educativa 

desenvolvida pela professora de Filosofia em suas aulas e pelo método adotado por ela para o 

ensino de filosofia, bem como sua postura e posicionamento com a turma. A unidade a qual 

acompanhamos as seis aulas da referida professora, tinha como conteúdo programático Ética e 

Moral. A primeira constatação que tivemos é que a professora não se guia e nem utiliza-se do 

livro de Filosofia adotado pelo Instituto para suas aulas de Filosofia; ela elabora as suas aulas 

com base em artigos e livros dos próprios autores trabalhados. Para o conteúdo de Ética e 

Moral, a professora se utilizou do livro “Ética a Nicômaco” de Aristóteles e de artigos 



65 

voltados para a Ética em Kant e Nietzsche para desenvolvimento e elaboração das demais 

aulas.  

Nas primeiras duas aulas da unidade a professora realizou uma explicação conceitual 

sobre os conceitos de Ética e Moral, utilizando-se do quadro para anotar alguns pontos. O que 

pode-se observar foi que mesmo sem elementos como vídeos, imagens ou até mesmo de 

trechos de filmes a professora buscou, em seus exemplos, posicionar a temática o mais 

próximo possível da vida e do entendimento dos alunos, tarefa essa que, em nosso 

entendimento, se tornaria mais ilustrativa e dinâmica com os elementos citados acima. O 

segundo movimento desenvolvido pela professora foi o de separar os dez capítulos do livro 

“Ética a Nicômaco” de Aristóteles por equipes para serem apresentados pelos alunos em 

seminários.  

Em sua última aula antes do início das apresentações dos seminários a professora 

trabalhou um texto sobre Kant “O que é esclarecimento”. A professora leu o texto junto com 

os alunos e o explicou fazendo junção interpretativa com os filósofos estudados em unidades 

anteriores, mas contrastando muito pouco com a vida e o dia a dia dos alunos. Nessa aula, foi 

perceptível o modo mais formal como a professora conduz a aula e suas explicações e a pouca 

interação dos alunos com a temática e com o filósofo trabalhado.  

Sobre os seminários, os alunos foram orientados a lerem todo o livro e a apresentarem 

de forma que explicassem todos os conceitos presentes em seu capítulo em uma apresentação 

de cinquenta minutos e alertados, pela professora, que a mesma realizaria perguntas ao longo 

das apresentações. O primeiro ponto que notamos sobre as orientações para o seminário é que 

a professora não estimula ou propõe para a elaboração desse ou insere, na avaliação, uma 

aproximação do tema com a realidade dos indivíduos envolvidos; ela estabelece, através das 

regras, que as apresentações tenha como enfoque central os conceitos do livro, elementos 

estes que julgamos como importantes, pois, estes devem ser aprendidos e compreendidos 

pelos alunos, no entanto, o que percebemos é que o direcionamento proposto pela professora 

não dá margem à utilização ou à interação do conteúdo com outras áreas do conhecimento.  

As apresentações dos seminários transcorreram de forma tranquila e bem protocolar; 

alguns grupos utilizaram-se de slides para se nortear no decorrer da apresentação. Durante a 

apresentação a professora os questionava sobre determinados aspectos ou teoria. A interação 

dos demais alunos da turma aconteceu de forma bastante restrita, poucos questionaram ou 

deram algum exemplo que se aproximasse do tema trabalhado, seja em suas vidas, seja na 

esfera filosófica.  
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A professora utilizou-se dos seguintes aspectos avaliativos para avaliar os seminários: 

domínio do conteúdo, organização da apresentação e coerência de respostas as suas perguntas 

durante o seminário. A postura da docente em suas aulas é bastante enérgica e rígida em 

relação as regras estabelecidas por ela para suas aulas, como a proibição do uso do celular ou 

de conversas paralelas enquanto ela explica o conteúdo ou os grupos se apresentam; foi 

perceptível que a professora possui um bom domínio de sala.  

Outro ponto que chamou nossa atenção é o domínio teórico da referida professora 

sobre o conteúdo trabalhado, a mesma possui domínio e segurança que são percebíveis em 

suas exposições e posicionamentos. Outro quesito de destaque na nossa observação é a 

percepção que tivemos de que a professora desenvolve em suas aulas um caráter mais 

histórico da Filosofia, centrando-se em aspectos metodológicos mais conservadores, 

movimento esse que nos forneceu elementos para formularmos e desenvolvermos nosso 

projeto de intervenção com a referida turma ao detectarmos todos os dados citados ao longo 

dessa explanação.  

Nosso intuito ao desenvolvermos o projeto de intervenção não correspondeu a 

proposição de anularmos e invalidarmos a necessidade da história da Filosofia, nem de tão 

pouco desmerecermos as proposições metodológicas e educativas adotadas pela professora 

em suas aulas. Nosso intuito se figurou no desafio de se aliar a Filosofia, a sua história e seus 

conceitos a novos métodos que também possibilitem o seu desenvolvimento e ensino em face 

às novas tecnologias e anseios da sociedade contemporânea na busca por desenvolvermos um 

diálogo com as demais áreas do conhecimento e com o educando.  

 

4.2 O currículo além do que é posto e suas possibilidades de rizomas: análise do 

currículo do curso de eletromecânica do Instituto Federal de Educação da Bahia – 

IFBA 

 

O embasamento para os pressupostos utilizados por nós ao longo da análise do 

currículo do curso de eletromecânica, centram-se nas perspectivas teóricas dos autores pós-

estruturalistas. É sabido que, embora de modo geral o movimento tenha como referência 

autores franceses, o pós-estruturalismo é tido por muitos autores como uma categoria 

descritiva concebida nas universidades estadunidenses. Tratando-se de uma categoria 

demasiadamente ambígua e, por muitos indefinida, tendo como uma de suas atribuições, a 

classificação de um número bastante variável de autores e teorias. 
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De modo invariável a lista inclui, Foucault e Derrida, em outras listas temos a 

presença de autores também importantes como: Deleuze, Guattari, Lacan, Kristeva entre 

outros. De forma variável também temos a genealogia que lhe é definida. Muitos atribuem a 

Saussure e ao próprio estruturalismo, outros, no entanto, remetem a Nietsche e Heiddeger. 

Sendo remetido a esses dois últimos autores, o pós-estruturalismo se configura, além de uma 

reação ao estruturalismo, como também de sobremaneira uma rejeição à dialética tanto 

marxista quanto a hegeliana.  

Frequentemente, vemos o pós-estruturalismo sendo confundido com o pós-

modernismos, no entanto, mesmo os dois partilhando de certos elementos em comum, como a 

crítica que ambos realizam ao sujeito centralizado e autônomo do modernismo e do 

humanismo, o pós-estruturalismo e pós-modernismo pertencem a campos bem distintos 

epistemologicamente. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva, 

 

Diferentemente do pós-estruturalismo, o pós-modernismo define-se relativamente a 

uma mudança de época. Além disso, enquanto o pós-estruturalismo limitasse a 

teorizar sobre a linguagem e o processo de significação, o pós-modernismo abrange 

um campo bem mais extenso de objetos de preocupações. Talvez a forma mais útil 

de se caracterizar essas distinções seja pensar nos termos ‘pós’, isto é, modernismo e 

estruturalismo. Na medida em que o termo ‘modernismo’, que constitui a referência 

de ‘pós-modernismo’, remete às características de toda uma época, ele é muito mais 

abrangente que ‘estruturalismo’ que se refere de forma muito particular a um gênero 

de teorização social (SILVA, 2010, p. 119). 

 

Deste modo, o pós-estruturalismo se tornou tanto uma continuidade, quanto uma 

transformação em relação ao que tange ao estruturalismo. De modo geral o pós-estruturalismo 

se caracteriza como um movimento teórico que tendo como base o estruturalismo linguístico 

de Saussure, que conseguiu uma ampla dominação do cenário intelectual dos anos 50 ao 60.  

O pós-estruturalismo se mostrou presente em campos diversos como a linguística, 

teoria literária, antropologia, psicanálise e a filosofia. Em uma concepção mais universal se 

define por privilegiar a noção de estrutura. De acordo com Silva (2010, p. 118) “na análise 

teórica estruturalista, a estrutura é uma característica não dos elementos individuais de um 

fenômeno ou objeto, mas as relações entre aqueles elementos”. É justamente essa estrutura 

que mantém de forma implícita os elementos individuais em seu lugar e que possibilita o 

conjunto se sustentar.  

Os autores pós-estruturalista não escreveram propriamente sobre educação ou muito 

menos sobre uma teorização do currículo; o movimento de tentar aproximar e dialogar com as 

teorias desenvolvidas por esses autores vem sendo desenvolvido ao longo dos anos por 

autores como Cherryholmes, estudioso estadunidense considerado um dos primeiros a 



68 

desenvolver uma perspectiva curricular centrada no pós-estruturalismo e Thomas Popkewitz 

que há alguns anos vem desenvolvendo uma análise do currículo centrada nas concepções 

teóricas de Foucault; esses são importantes representantes desse movimento de aproximação. 

No Brasil temos, Tomaz Tadeu da Silva e Silvio Gallo, entre outros buscam, através de uma 

noção pós-estruturalista, compreender as nuances do cenário educacional e tudo que envolve 

esse universo.  

É sob essa perspectiva que em seu livro “Documento de Identidade: uma introdução 

às teorias do currículo” que o autor Tomaz Tadeu da Silva (2010) desenvolve uma análise e 

realizar uma tentativa de aproximação dos autores e dos pressupostos do pós-estruturalismo 

ao campo do currículo. Logo de início o autor nos orienta que não se pode falar propriamente 

de uma teoria pós-estruturalista do currículo tendo em mente que, assim como o pós-

modernismo, o pós-estruturalismo rejeita qualquer tipo de sistematização. No entanto, é 

notório, segundo o autor, que existe uma “atitude” pós-estruturalista em inúmeras das 

perspectivas da atualidade sobre o currículo.  

Como poderíamos caracterizar essas perspectivas pós-estruturalistas no currículo? 

Para Tomaz Tadeu da Silva (2010), essa caracterização se daria de maneira mais geral da 

seguinte maneira:  

 

Em primeiro lugar, dada a concepção pós-estruturalista que vê o processo de 

significação como basicamente indeterminado e instável, a atitude pós-estruturalista 

enfatiza a indeterminação e a incerteza também em questões do conhecimento. O 

significado não é, da perspectiva pós-estruturalista, pré-existente; ele é cultural, mais 

do que sua fidelidade a um suposto referente, o importante e examinar as relações de 

poder envolvidas na sua produção. Um determinado significado é o que é não 

porque ele corresponde a um ‘objeto’ que existe fora do campo da significação, mas 

porque ele foi socialmente assim definido. Uma análise derridiana do processo de 

significação combina-se aqui, com uma análise foucaultiana das conexões entre 

poder e saber para caracterizar o processo de significação como não apenas instável, 

mas também como dependente de relação de poder (SILVA, 2010, p. 123).  

 

Essa noção de poder estar centrada na concepção de Foucault (2000) que concebe o 

poder não como sendo algo que seja fixo e que tão pouco seja centrado e sim como uma 

relação de mobilidade e de fluidez, ele está em toda a parte. Em oposição às concepções 

marxistas, para Foucault (2000) o saber não é externo ao poder, pelo contrário; para ele poder 

e saber são mutuamente dependentes um do outro. Deste modo, “Não existe saber que não 

seja a expressão de uma vontade de poder. Ao mesmo tempo, não existe poder que não se 

utilize do saber, sobretudo de um saber que se expressa como conhecimento das populações e 

dos indivíduos submetidos ao poder” (SILVA, 2010, p. 120). E ainda, para Foucault (2000) é 
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no poder a origem do processo no qual e pelo qual nos tornamos seres de um determinado 

tipo ou não. 

A segunda maneira de caracterização do currículo segundo Silva (2010), seria a ênfase 

nos processos de significação e na centralização da noção de “verdade”; para ele, através de 

uma perspectiva pós-estruturalista desconfiaríamos das noções filosóficas de “verdade”. 

Noções essas que são a base das concepções do conhecimento que molda o currículo 

contemporâneo. Logo, 

 

Nessa visão, a verdade é simplesmente uma questão de verificação empírica; é uma 

questão de correspondência com uma suposta ‘realidade’. A perspectiva pós-

estruturalista não apenas questiona essa noção de verdade; ela de forma mais radical 

abandona a ênfase na ‘verdade’ para destacar, em vez disso o processo pelo qual 

algo é considerado como verdade. A questão não é, pois, a de saber se algo é 

verdadeiro, mas, sim, de saber por que esse algo se tornou verdadeiro (SILVA, 

2010, p. 124).  

 

É bastante improvável e não faria sentido propor através da noção pós-estruturalista de 

verdade uma revolução e modificação no currículo, no entanto, podemos supor que inúmeras 

seriam as implicações de possível adoção dessa noção de verdade sobre o que tange a verdade 

e o verdadeiro no currículo.  

Outro autor que poderia contribuir para com o exercício de aproximação do pós-

estruturalismo com o currículo é Derrida. Através de suas perspectivas, o currículo em viés de 

análise dentro de uma visão pós-estruturalista, questionaria “[...] os significados dos 

transcendentais, ligados à religião, à pátria, à política, à ciência, que povoam o currículo. Uma 

perspectiva pós-estruturalista buscaria perguntar: onde, quando e por quem foram 

inventados”? (SILVA, 2010, p. 124).  

Desse modo, é notório que o currículo visto através de uma perspectiva pós-

estruturalista não pode ser analisado e compreendido à margem das relações de poder no qual 

ele se encontra também envolvido. Esse poder é descentralizado, ele se transforma, mas não 

desaparece. Nesse sentido, o conhecimento não se encontra exterior ao poder e muito menos 

se opõe a ele, ele se faz parte inerente dele.  

De fato, depois de situarmos o currículo em um olhar e um viés, seja ele crítico ou 

pós-crítico, não nos é permitido mais olhá-lo e analisá-lo com a ingenuidade que muitos ainda 

detêm. Pois, o currículo apresenta inúmeros significados.  

 

O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais nos confiaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo e 

relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
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autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja a nossa identidade. 

O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade 

(SILVA, 2010, p.  150).  

 

Nesta perspectiva, tomando como base e nos centrando nas teorias de outros autores 

também pós-estruturalistas, Deleuze e Guattari (2010), nos propomos a analisar o currículo do 

curso de Eletromecânica, turma de 4° ano, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia - campus Vitória da Conquista. Para tanto optamos por analisar de 

maneira geral os componentes curriculares oferecidos para a turma ao longo dos seus quatro 

anos de curso, com enfoque no componente curricular Filosofia, sua carga horária, 

consequências da organização curricular no que se refere ao ensino de filosofia e como 

podemos nos guiar através do conceito de rizoma desenvolvido por Deleuze para o 

entendimento e direcionamento destas questões e de que modo podemos construir linhas de 

fugas para os problemas que se apresentam. 

No entanto, antes mesmo de prosseguirmos com essa excursão, se faz de extrema 

importância delimitar os motivos e as razões que nos guiou até essa tarefa. Durante o 

desenvolvimento desta pesquisa, nos encontramos diante da oportunidade de sanar as nossas 

inquietações acerca do currículo e sua formulação. Essas inquietações possuem pontos 

específicos, tais como: De que forma entender e aceitar em nossas escolas um currículo que se 

instala e é elaborado de cima para baixo? E isso se dá, muitas vezes, por profissionais que 

nem pertencem ao meio educacional. Como trabalhar em nossa prática diária dentro de sala de 

aula com um currículo imposto em meio à coexistência de um currículo oculto? Currículo 

oculto esse que na maioria das vezes atende de forma mais coesa à realidade escolar dos 

indivíduos. Como vencer e ultrapassar a falta de neutralidade do currículo imposto, que 

representa e reproduz ideologias e políticas dominantes?  

Tantas inquietações nos levaram a buscar respostas e amparo teórico e, de encontro 

com Deleuze (2010), pudemos encontrar mais que teorias e respostas a essas inquietações, 

pudemos de fato entender que além de compreendê-las e lutar contra elas, poderíamos criar 

linhas de fugas e construir novos conceitos. 

A temática da educação não é tratada de forma específica por Deleuze e Guattari 

(2010) em suas obras ou teorias. Esse exercício vem sendo elaborado por diversos autores, 

como Silvio Gallo (2017) ao longo dos anos, em uma tentativa de estabelecer uma linha 

interpretativa entre a educação e as teorias desses autores. Buscamos neste momento 

estabelecer uma análise do currículo do curso de Eletromecânica através das concepções 

teóricas desses autores; para tanto, é necessário o movimento de elucidação de alguns 
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conceitos criados por eles e utilizados por nós para essa construção, tais como: Rizoma, linhas 

de fugas, multiplicidade, ruptura, diversificação, desenvolvidas pelos autores em seu livro 

“Mil Platôs”.  

O livro “Mil Platôs”, foi escrito por Deleuze e Guattari (1995) com a preocupação e o 

intuito de discutir e elaborar formulações sobre a construção de conceitos que fossem capazes 

de pensar a nossa contemporaneidade. De acordo com os autores, esses fatores importariam 

mais do que simplesmente realizar uma crítica a mesma. Para eles, esse projeto se coloca em 

uma esfera constitutiva. Na tentativa de se criar algo diferente e de se construir um 

pensamento fundado na multiplicidade no que os autores elaboram neste livro propostas 

concretas sobre o pensamento e não somente a realização de uma crítica a psicanálise, como 

fizeram anteriormente em “O Ante-Édipo”, em “Mil Platôs” os autores se propuseram a ir 

além.  

Para desenvolver essa teoria da Multiplicidade, os autores lançam mão do primeiro 

conceito desenvolvido no livro, o conceito de Rizoma. E o que seria um Rizoma? Quais suas 

características ou função na filosofia Deleuziana? O termo Rizoma foi primeiro desenvolvido 

na Botânica, descrito como a união de raízes que se reproduzem constantemente e, por essa 

razão, se torna muito difícil delimitar e identificar tanto seu início quanto suas direções. O 

crescimento das raízes de forma constante faz com que se produza um conjunto de teias 

complexas de raízes. No entanto, Deleuze e Guattari (1995) superam essa imagem natural do 

processo de desenvolvimento do rizoma prescrito pela Botânica e instauram uma perspectiva 

ontológico-filosófica: 

 

O rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus 

traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe o jogo o 

regime de signos muitos diferentes, inclusive estado de não signos; o rizoma não 

deixa reconduzir nem ao uno nem ao múltiplo. Ele não é o uno que se torna dois, 

nem mesmo que se tornaria diretamente três, quatro ou cinco etc. Ele não é múltiplo 

que deriva de uno... Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual 

ele cresce e transborda (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 32). 

 

Deste modo, um rizoma se caracteriza como uma segunda espécie de conjunto de 

linhas de fugas, um primeiro conjunto de linhas são aquelas que uma linha se subordina ao 

ponto. Um Rizoma não se caracteriza como exato, pelo contrário, ele constitui como um 

conjunto de elementos nômades de malta e não de classes.  

Outra caracteriza importante de um rizoma é seu princípio de conexão e 

heterogeneidade. Sobre a conexão o rizoma possui a característica de se conectar a qualquer 
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outro, o rizoma não se fixa em ponto ou ordens, existem trajetos e linhas de inúmeras 

semióticas, coisas, estados. O Rizoma possui o princípio da Multiplicidade:  

 

Mas acontece, justamente que um rizoma, ou multiplicidade, não se deixa 

sobrecodificar, nem jamais dispõe de dimensões suplementar ao número de suas 

linhas, quer dizer, à multiplicidade de números ligados a estas linhas. Todas as 

multiplicidades são planas, uma veze elas preenchem, ocupam todas as suas 

dimensões: falar-se-á então de um plano de consistência das multiplicidades, se bem 

que este ‘plano’ seja de dimensões crescentes segundo o número de conexões que se 

estabelecem nele (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 25, grifo do autor).  

 

As multiplicidades se constituem pelo fora, através das linhas que compõem um 

rizoma que são as linhas abstratas e as linhas de fugas “Todo rizoma compreende linhas de 

segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, territorializado, organizado, significado, 

atribuído, etc.; mas compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge 

sem parar” (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 25). Quando o rizoma se expande através de 

suas raízes processo esse inerente a ele, temos a afirmação da multiplicidade. Essa 

multiplicidade se caracteriza como o rizoma que produzir essa ação muda a sua origem e 

direção.  

Uma forma bastante clara de se entender o princípio da multiplicidade seria ao 

observarmos uma marionete; quando fazemos essa ação, notamos que a mesma possui fios e o 

manipulador. Os fios dessa marionete constituem uma multiplicidade; a figura do boneco e do 

manipulador não representa multiplicidade e sim as cordas, pois, são elas que ligam uma parte 

a outra e se comunicam. Desse modo, o que importa são as linhas que ligam um ponto ao 

outro e não os pontos em si.  

Outro princípio do rizoma é o da ruptura. Segundo Deleuze (2004), um rizoma possui 

a capacidade de se romper ou se quebrar em algum lugar qualquer. “Há ruptura no rizoma 

cada vez que linhas segmentares explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte 

do rizoma. Estas linhas não param de se remeter umas às outras” (DELEUZE; GUATTARI, 

2004, p. 25). Mas também podem retoma-se utilizando-se de uma de suas linhas ou através de 

outras linhas “É por isso que não se pode contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem 

mesmo sob a forma rudimentar do bom e do mau” (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 26).  

Toda vez que um rizoma se rompe, suas linhas segmentadas tendem a explodir em 

uma linha de fuga, no entanto, essas linhas de fugas também são parte do rizoma, pois as 

linhas continuam se remetendo umas às outras. É traçado uma linha de fuga quando acontece 

um rompimento de um rizoma, no entanto, o mesmo pode se realinhar com elementos que o 

reordenem o conjunto e assim reconstituir o sujeito novamente.  
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Transpor para esfera educacional todo esse processo conceitual de rizoma e suas 

atribuições não se constituiu uma tarefa fácil, tendo em vista que a proposta original dos 

autores não se direcionava para o campo da educação. No entanto, podemos perceber que 

através de seus conceitos é possível estabelecer um paralelo entre o currículo e suas 

concepções teóricas conceituais. Como vimos, o rizoma é um conceito criado por Deleuze e 

Guattari (2004), com o intuito de representar, de forma metafórica, como para eles se 

desenvolve e se constitui a estrutura do conhecimento. Dessa forma, buscaremos estabelecer 

nossa análise por questões que permeiam a criação do curso de Eletromecânica, carga horária 

da disciplina de Filosofia, conteúdos e linhas de fuga para os problemas encontrados  

No plano de curso do curso Técnico em Eletromecânica e no site do IFBA nos 

deparamos com a seguinte definição para a relevância de sua existência no campus: De 

acordo com o artigo “História do IFBA” disponível no site1 do Instituto: o campus de Vitória 

da Conquista foi criado em 1994 com a finalidade de levar ao interior da Bahia um ensino de 

qualidade, favorecendo os anseios de realização e progresso da região sudoeste do Estado, 

tornando-a um polo de tecnologia apta para atrair novos investimentos e ampliando seu grau 

de desenvolvimento.  

Em 1996, nesse campus, entrou em funcionamento o curso Técnico em 

Eletromecânica nas modalidades do Ensino Médio e Especial (pós-Segundo Grau), 

objetivando suprir a falta de profissionais especializados nas áreas de Eletricidade e Mecânica 

para atuar nos setores industrial e de prestação de serviços. Em 2002, estes cursos foram 

revistos e atualizados a fim de atender às exigências educacionais e industriais locais. Com 

isso, o campus passou a oferecer o Curso Técnico em Eletromecânica apenas na modalidade 

Subsequente (pós-Médio). 

Com esses argumentos temos justificado a criação e implementação do curso técnico 

de Eletromecânica no campus do IFBA de Vitória da Conquista – BA. No entanto, tais 

justificativas nos direciona aos seguintes questionamentos: O curso foi implantado para 

atender a uma necessidade local e industrial. Mas, de que forma ele se organiza em sua 

estrutura curricular para dar conta dessas demandas?  

No capítulo 4, do projeto e plano de curso do curso de Eletromecânica, encontramos o 

capítulo intitulado “Organização Curricular” que nos orientou em nossas analises sobre o 

currículo do curso. A organização curricular do curso de Técnico em Eletromecânica é 

                                                             
1Disponível em: http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/historico/memorial/historia-do-ifba/. Acesso em: 20  

mar. 2018. 
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estruturada de maneira que privilegie tanto as disciplinas de cunho técnico como às 

fundamentais e específicas na formação geral dos educandos, no entanto, vemos, nas análises 

a seguir, que essa organização fica aquém da proposta inicial, prescrita no documento no que 

se refere à carga horária da disciplina de Filosofia.  

Ao ingressar no curso de Eletromecânica o aluno cumprirá a carga horária distribuída 

da seguinte forma:  

 

Quadro 1: Carga horária do curso de eletromecânica 

Eletromecânica Carga Horária 

1° ano de curso 820 horas 

2° ano de curso 870 horas 

3° ano de curso 900 horas 

4° ano de curso 660 horas + 360 horas de prática profissional 
Fonte: Projeto do plano de curso 

 

Após a estruturação de carga horária geral do curso, o documento nos norteia para a 

distribuição de disciplinas por ano e qual sua carga horária semanal. A disciplina de Filosofia 

nosso foco de análise, encontra-se ofertada da seguinte maneira:  

 

Quadro 2: Carga horária da disciplina de filosofia do curso de eletromecânica 

Componente Curricular: Filosofia Carga Horária 

1° ano de curso 1 aula de 50 minutos/ por semana 

2° ano de curso 2 aulas de 50 minutos/ por semana 

3° ano de curso 2 aulas de 50 minutos/ por semana 

4° ano de curso 1 aula de 50 minutos/ por semana 
Fonte: Projeto do plano de curso 

 

Essa organização de carga horária nos abre caminho para o nosso foco central de 

análise que é o currículo em si. O currículo escolar como temos em vigência foi influenciado 

pelo conceito de ciências modernas; ele se caracteriza como prescrito, linear, formal. O 

currículo da turma de Eletromecânica se fundamenta nos pressupostos técnicos e científicos e 

como o mesmo pode auxiliar o homem no mundo do trabalho. Desse modo, a pergunta que 

nos guia é: Como se situa a Filosofia dentro deste currículo extremamente técnico? O que 

detectamos com nossa análise do currículo foi que, utilizando-se da noção de estrutura do 

conhecimento como arbórea, podemos dizer que a Filosofia se situa no currículo do referido 

curso como uma grande árvore; como árvore que é, ela possui raízes fortes, grandes, 

agressivas e com galhos firmes e espessos e com um caule bastante firme e largo para se pôr 
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diante da situação em que se encontra, no entanto, essa imagem não se faz mais eficaz e 

pertinente.  

 

Ele é tomado como uma grande árvore, cujas extensas raízes devem estar fincadas 

em solo firme (as premissas verdadeiras), com um tronco sólido que se ramifica em 

galhos e mais galhos, estendendo-se assim pelos mais diversos aspectos da 

realidade. Embora seja uma metáfora botânica, o paradigma arborescente representa 

uma concepção mecânica do conhecimento e da realidade, reproduzindo a 

fragmentação cartesiana do saber resultado das concepções científicas (GALLO, 

2003, p. 88-89). 

 

Desse modo, compreendemos nossa outra constatação sobre o currículo e como a 

Filosofia se situa nele. Dentro do curso de Eletromecânica, constatamos que a disciplina de 

Filosofia não desenvolve relação, nem com fatores externos ao curso nem tão pouco com 

demais disciplinas do plano curricular do mesmo, ainda que com espaço reservado na carga 

horária do curso com aulas semanais. Pelo que analisamos da estrutura curricular, a Filosofia 

se encontra enraizada em si mesma e tão pouco tem a problematização de seus efeitos ou 

contribuições junto com os demais campos do conhecimento trabalhados ao longo dos 4 anos 

de curso. Mais claro ainda é o fato de que não é desenvolvido no currículo imposto uma 

interdisciplinaridade entre a Filosofia e demais áreas do saber. Na esfera do dado e do 

imposto, esses são os fatores principais encontrados através da nossa análise. No entanto, 

nosso intuito principal e desenvolver uma proposta interpretativa e criar uma linha de fuga 

para a situação encontrada, contrapondo-se a essa realidade através do entendimento da 

construção conceitual de Deleuze (1995), a proposta em pensar e efetivar um currículo-

rizomático para o ensino de Filosofia, que se situaria além do determinado por pontos e 

oposições, situando-se para além do pensamento arborescente.  

Para Gilles Deleuze,  

 

Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer 

com outro ponto qualquer, e cada um de seus traços não remete necessariamente a 

traços de mesma natureza, ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, 

inclusive estados de não-signos. O rizoma não se deixa reduzir nem ao Uno nem ao 

múltiplo... Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes, de direções 

movediças. Não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e 

transborda. Ele constitui multiplicidades (DELEUZE, 1995, p. 31). 

 

Dessa forma com um currículo-rizomático não nos encontraríamos presos ou 

reduzidos apenas a um núcleo, esse modelo rizomático de currículo oferece conexões, meios, 

estradas para um ensino de Filosofia pautado na multiplicidade e interdicisplinaridade, que 

pensa e entende a formação do educando através de vias complexas. A proposta do currículo-
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rizomático e de se romper com o modelo posto e implantado do currículo raiz e segmentado, 

repleto de compartimentações.  

Para Silvio Gallo, 

 

Se pensarmos o currículo como rizoma e não como árvore, as disciplinas já não se-

riam gavetas que não se comunicam, mas tenderiam a soar como linhas que se mis-

turam, teia de possibilidades, multiplicidade de nós, de conexões, de interconexões. 

Se a árvore não estimula e mesmo não permite o diálogo, o rizoma, ao contrário, em 

sua promiscuidade, estimula os encontros e as conjunções (GALLO, 2003, p. 92). 

 

Neste modelo de currículo o aluno ao estudar Ética em Filosofia, por exemplo, não se 

limitaria apenas as concepções filosóficas; seria realizada uma interseção com vários campos 

do conhecimento, como a Sociologia, Biologia, Geografia, Física. Com isso, teríamos um 

currículo que nos remeteria e nos proporcionaria uma multiplicidade, “Pois nunca há um 

rizoma, mas rizomas; na mesma medida em que o paradigma, fechado, paralisa o pensamento, 

o rizoma, sempre aberto, faz proliferar pensamentos” (GALLO, 2007, p. 301). O currículo-

rizomático, da forma como propõe Deleuze (1995) sobre os rizomas originais, também pode 

se ligar a qualquer outro ponto sem obedecer uma linha determinante; o conhecimento assim 

se construiria em diferentes formas e esferas podendo, igualmente como as linhas que 

compõem um rizoma, se romper e se reformular a qualquer momento.  

Todas essas conexões podem se realizar através da diversificação; “Tanto inventamos 

novos modos heterogêneos de fazer conexões como, atentos a esses princípios, podemos 

potencializar nossa percepção sobre as formas já presentes nas práticas pedagógicas que ainda 

não conhecemos” (GONTIJO, 2008, p. 103). Entender as conexões e a heterogeneidade do 

currículo é compreender que esse é apenas mais um diante dos muitos que de forma muitas 

vezes ocultas fazem parte da vida dos educandos e dos educadores.  

Com essa mesma linha de pensamento, os conteúdos filosóficos devem considerar 

toda a gama de multiplicidade e de acontecimentos existentes tanto no processo educacional 

quanto na vida dos alunos. O que detectamos ao analisar o currículo do curso de 

Eletromecânica, é que existe um direcionamento através dos conteúdos trabalhados para um 

ensino pautado na historicidade da Filosofia. Não que esse caminhar e essa construção, não 

sejam necessários e importantes, no entanto, é necessário que se considere e trabalhe todo o 

leque de conteúdos não apenas históricos, mas que permeie a realidade e a existência dos 

educandos. Podemos, ainda, entender essa imposição de conteúdos estritamente históricos, 

como as linhas as quais Deleuze (1995) nos diz que formam os rizomas. Podemos pensar 

esses conteúdos como “Linhas que partem e ocupam posições variadas: segmentares, 
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estratificadas, como dimensões, de fuga ou de desterritorialização, que se entrecruzam, 

formando emaranhados (tubérculos) não estáveis, mas heterogêneos e com conexões 

múltiplas nunca apenas binárias” (AMORIM, 2004, p.158-159). 

O currículo, dessa forma, pode ser compreendido e executado muito além da forma 

ordenada que conhecemos com empilhamento de disciplinas; o currículo possui movimento, 

vai muito além do técnico e das tecnologias. Todo rizoma e constituído de multiplicidade, e 

assim, deve ser o nosso currículo, construído dessa forma, sem sujeitos e objetos marcados; é 

entender que o mesmo deve ser produzido na diversidade e pela diversidade “[...] não existem 

pontos ou posições. Existem somente linhas” (DELEUZE, 1995, p. 17). Assim, o processo 

educacional também se realiza externamente, podendo acontecer a partir de encontro ou 

desencontro, o fora, a vida, a sociedade também se faz presente.  

Nesta perspectiva, as linhas que constituem o currículo podem se quebrar ou se 

conectar a outro lugar assim como se realiza o princípio da ruptura em um rizoma e, desse 

mesmo modo, se retorna segundo uma ou qualquer outra linha.  

Sendo assim,  

 

Uma vez que, o rizoma, assim como, o currículo é feito de linhas segmentares, 

estratificadas, contudo, mesmo organizado, territorializado, podem ocorrer 

‘explosões’ em linhas de fuga em desterritorialização, isto é, mais do que apresentar 

nomes, teorias leis, cálculos, modelos científicos como verdades prontas os 

conteúdos deveriam ser apresentados como possibilidades abertas, isto é, 

problematizar, por que as coisas acontecem de um modo e não de outro (RAMOS; 

BRITO, 2015, p. 9).  

 

Assim, outra característica do currículo-rizomático seria o fato do mesmo ser 

desprovido de qualquer filiação ou mesmo ordem e, dessa forma, se desterritorializaria. 

Segundo Gontijo (2008, p. 93) “Em vez de perguntar o que significa alguma coisa, teoria ou 

outra coisa, poderia perguntar o que eles podem pensar e fazer com o foi feito naquela aula”. 

Por esse âmbito o ensino de Filosofia deve ir muito além de memorização de teorias, datas e 

nomes de filósofos; ele deve criar e proporcionar meios para que o aluno amplie e construa 

seus próprios conhecimentos. Quando pensamos o currículo como um eixo estamos buscando 

um modo de dar significado ou um significante e, desse modo, estamos pensados “[...] 

estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc. sem compreender suas 

linhas de desterritorialização, pelas quais ele foge” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p.18).  

Deleuze (1995) entende os rizomas como mapas que estão sempre abertos, com 

inúmeros traçados, continuidade e que podem se conectar a outros mapas. Suas linhas se 

comunicam entre si e com as demais linhas, entendendo que o currículo deve ser como um 
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mapa, concebido sempre aberto a inúmeras mudanças e possibilidades. Desse modo o 

professor deve produzir rizomas e compor diferentes mapas com os alunos em suas aulas. 

Assim como o rizoma que pode brotar em qualquer ponto, entendemos que também seja desta 

forma o conhecimento e o saber filosófico; ele não se estabelece e permanece em si mesmo.  

Sendo assim mesmo  

 

Que o conhecimento científico não se estabeleça em si mesmo, ou seja, mesmo a 

escola buscando esquadrinhar todas as possibilidades, definir hierarquicamente o 

lugar da verdade e do conhecimento, ainda assim é possível, num ‘galho’ da aula, 

num ‘oco’ da escola, numa ‘axila’ do currículo, fazer rizoma (GONTIJO, 2008, p. 

107). 

 

Nosso entendimento acerca do currículo do curso de Eletromecânica, desse modo, se 

conclui como sendo um currículo fechado e desenvolvido para um ensino extremamente 

tecnicista e voltado para a formação e capacitação de indivíduos para atuarem no mercado de 

trabalho. No entanto, todos os fatores aqui apresentados nos levam a compreender que 

existem linhas de fuga para a efetivação e para construção de uma proposta curricular de uma 

ensino de Filosofia voltado e centrado na vida e cotidiano desses educandos sem abandonar a 

história da Filosofia, seus conceitos e métodos. Essas linhas de fugas estão atreladas a 

interdisciplinaridade e as novas perspectivas de se ensinar Filosofia, de modo dialógico com 

os demais campos do conhecimento. Proposta essa que trilhamos em nosso trabalho através 

do nosso plano de intervenção. 

  

4.3 A questão da utilidade do conhecimento filosófico na perspectiva dos alunos do curso 

de Eletromecânica do Instituto Federal de Educação da Bahia  

 

Neste tópico faremos a análise e interpretação dos dados obtidos por meio dos 

questionários aplicados a todos os alunos da turma do curso de Eletromecânica do 4° ano, do 

IFBA - campus Vitória da Conquista – BA, num total de 30 questionários aplicados. Os 

mesmos foram agenciados conforme a semelhança que apresentavam e na intenção de nos 

auxiliar a encontrar respostas para a nossa questão de pesquisa, bem como no sentido de nos 

orientar para futuras indagações. Nos anexos deste trabalho, segue o questionário na integra.  

Para a construção do questionário optamos por delimitar, nesse momento, por questões 

relacionadas ao perfil social e econômico dos alunos e por temas acerca da utilidade do 

conhecimento filosófico e sobre a diferença entre ciência e Filosofia, entre questões que 

seguem especificadas e analisadas ao longo deste capítulo. As questões relacionadas à prática 
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educativa, optamos por realizar por meio do grupo focal que foi efetivado ao final do projeto 

de intervenção, o qual destinamos um capítulo em específico para a análise dos dados.  

Nossas primeiras análises foram realizadas através do mapeamento do perfil social e 

econômico dos participantes. Deste modo segue tabela com os dados extraídos dos 

questionários.  

 

Tabela 1: Perfil social e econômico dos entrevistados 

Idade 75% entre 15 a 18 anos 

25% entre 18 a 25 anos 

Sexo 70% do sexo feminino 

30% do sexo masculino 

Origem étnica racial 50% Se consideram Pardos 

40% Se consideram Brancos 

10% Se consideram Negros 

Renda mensal 90% de 1 a 2 salários mínimos 

5% até três salários mínimos 

5% até quatro salários mínimos 

Possui o hábito de ler livros 70% leem livros 

30% não leem livros 

Quantos livros leem por ano 50% leem de 1 a 3 livros por ano 

30% não leem nenhum livro 

20% leem de 4 a 10 livros por ano 

Possui o hábito de ler livros de filosofia 95% não leem livros de filosofia 

05% leem livros de filosofia 

 

Tipos de livros que mais leem 

35% leem livros de autoajuda 

40% Obras literárias de ficção 

25% Outros tipos de livros 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Ao analisarmos os dados da tabela acima, nota-se que uma quantidade expressiva de 

alunos para os padrões brasileiros leem livros, no entanto, o número de alunos que não leem 

causa certa preocupação, tendo em vista que a leitura auxilia o ser humano em diferentes 

contextos de sua vida, seja na leitura que faz do mundo ao seu redor, seja na leitura que faz de 

si e dos outros, a leitura é de extrema importância na formação dos indivíduos, uma vez que 

 

É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, 

outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica [...]. É ficar 

sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc. sem 

precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula 

(ABRAMOVICH, 1997, p. 17). 
 

Sobre a ocorrência de 95% dos entrevistados não possuírem o hábito de ler livros de 

Filosofia, esse fato pode ser avaliado da seguinte ótica: de forma inexpressiva são divulgados 

os livros de Filosofia ou revistas no mercado literário brasileiro, a Filosofia ficou afastada 
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durante trinta e sete anos dos currículos das escolas brasileiras, o que contribuiu para que a 

grande maioria dos jovens só possuísse acesso a ela e aos seus conhecimentos com o seu 

retorno a matriz curricular das escolas do país. Livros no Brasil, para uma família que ganha 

em média de um a dois salários-mínimos, como é a realidade da maioria dos nossos 

entrevistados, são considerados artigos de luxo ou muitas vezes desnecessários. Todos esses 

dados só vêm a somar ao fato da Filosofia e seus conhecimentos terem se tornado 

desconhecidos por uma parcela muito elevada da população.  

A segunda parte da nossa análise dos dados produzidos através dos questionários 

aplicados aos alunos da turma de Eletromecânica diz respeito às questões voltadas para a 

busca de um entendimento da percepção dos alunos acerca da utilidade da filosofia. A 

aplicação e análise dos dados produzidos foi de suma importância para formularmos questões 

e estratégias de ações para o desenvolvimento do nosso projeto de intervenção e nos ajudou a 

compreender a percepção dos alunos de forma mais detalhada, nos possibilitando desenvolver 

um viés de análise dialógico formulado através do agenciamento das respostas dadas aos 

nossos questionamentos.  

Para realização das análises, agenciamos as respostas de acordo ao padrão de 

recorrência e proximidade com o intuito de desenvolvermos um entendimento e 

direcionamento sobre a nossa questão de pesquisa: De que forma as práticas educativas dos 

professores de filosofia influenciam na concepção de utilidade do conhecimento filosófico 

entendida pelos alunos do curso de Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia – campus Vitória da Conquista. 

Sobre a pergunta feita no questionário: O que é a filosofia e o que você entende por 

conhecimento filosófico? Conseguimos compreender através das respostas aspectos 

importantes sobre a percepção dos alunos no que tange essa questão. Os alunos possuem um 

arcabouço teórico muito nítido sobre o movimento de ruptura do mito para a Filosofia e seu 

processo de racionalidade atribuindo por eles a ela. Outro aspecto presente na maioria das 

falas é a visão dos alunos de que a Filosofia é a mãe dos demais conhecimentos. Esse 

movimento mais histórico da Filosofia presente nas falas dos alunos nos remete à base de 

introdução à Filosofia presente no currículo do Instituto, no qual constatamos possuir no 

primeiro ano do curso técnico uma base bastante sólida da história da filosofia e seus 

principais conceitos.  

Em consonância com nossas percepções seguem os agenciamentos de algumas 

respostas dadas pelos alunos a essa questão.  
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Quadro 3: O que é a filosofia e o que você entende por conhecimento filosófico? 

 “Acredito que a Filosofia seja a “mãe” do conhecimento e de todas as outras ciências embora a 

mesma não seja considerada ciência. O conhecimento filosófico é, para mim, a sapiência sobre todas 

as diretrizes filosóficas. Em suma, é dominar o conhecimento filosófico não somente na teoria, 

mas também na prática e melhorarmos a nossas vidas ” (Aluno V 1, grifo nosso). 

 

 “É a racionalização do pensamento humano que derruba o mito e o senso comum. O 

conhecimento filosófico abrange todas as outras áreas em que se dá um processo racional” (Aluno V 

2, grifo nosso). 

 

 “Acredito que a filosofia seja a mãe de todas as ciências, ou seja, é uma ciência que antecede 

todas as outras ciências, a Filosofa abrange diversos aspectos como razão, ética, sociedade e homem. 

E o conhecimento filosófico requer um aprofundamento do pensamento e da racionalidade é o 

conhecimento primeiro e puro” (Aluno V 3, grifo nosso). 

 

 “Filosofa é uma ciência que estuda o pensamento humano, a sabedoria e a compreensão do homem 

sobre si mesmo e a sociedade. O conhecimento filosófico proporciona aos indivíduos uma visão de 

mundo mais abrangente e crítica, visto que constrói, por meios do conhecimento produzido por 

grandes pensadores da história da Filosofia, a busca por uma maior racionalidade da vida” 

(Aluno V 4, grifo nosso). 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Outro aspecto recorrente em inúmeras falas foi o fato da necessidade de dominarmos a 

Filosofia também na prática essa “Prática” na linguagem dos alunos corresponder a utilização 

dos conceitos e teorias não apenas no campo teórico, mas também no empírico. Um elemento 

claro nas falas dos alunos é o fato de suas percepções interpretativas se aproximarem da 

percepção de conhecimento filosófico desenvolvido por nós ao longo deste trabalho, de que o 

conhecimento filosófico parte de início de uma angústia por respostas e faz com que 

melhoremos não somente a nossa realidade, e sim um contexto bem mais amplo. Nesta 

perspectiva,  

 

A filosofia procura diferenciar-se das ciências e das artes, dirigindo a investigação 

sobre o mundo natural e o mundo histórico (ou humano) num momento muito 

preciso: quando perdemos nossas certezas cotidianas e quando as ciências e as artes 

ainda não ofereceram outras certezas para substituir as que perdemos (CHAUÍ, 

2000, p. 16). 

 

Sobre a pergunta: Existe alguma diferença entre ciência e filosofia? A grande maioria 

concorda que existe sim diferença entre elas, dentre as quais destacamos as principais e mais 

recorrentes em um movimento de tentarmos estabelecer o entendimento da maioria sobre a 

questão e a forma pela qual se assemelha ou não as percepções compreendidas e 

desenvolvidas por nós ao longo deste trabalho.  
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Quadro 4: Existe alguma diferença entre ciência e filosofia? 

 “Sim, a Filosofia não é considerada ciência, sendo assim, existe toda a diferença. A Filosofia está 

para o mundo antes de tudo e até mesmo do desenvolvimento das ciências. O agir filosófico já existia, 

para o homem, muito antes de ele pensar em desenvolver técnicas ou aprimorar conhecimentos” 

(Aluno V 5, grifo nosso). 

 

 “Sim, quanto ao método investigativo, tanto a ciência quanto a Filosofia partem da dúvida 

acerca do objeto, porém, o processo em busca do conhecimento se distingue. Enquanto na ciência 

há a comparação da teoria (na forma de cálculos, experimentos e etc.) na Filosofia a teoria não se 

provará verdadeira nem falsa, essa não é a principal preocupação da filosofia. E sim o 

desenvolvimento da criticidade (Aluno V 6, grifo nosso). 

 

“Na minha opinião, existe diferença entre os conceitos de ciências e filosofia, as quais não 

desqualificam nenhuma das áreas. Entretanto, estes dois conceitos andam juntos no momento em 

que tentam chegar em sua finalidade: explicar o mundo. ” A ciência, no entanto, é mais presente em 

nossas vidas, ela nos ajuda a evoluir em sociedade, porém isso não desqualifica o conhecimento 

filosófico (Aluno V 7, grifo nosso).  
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Se faz presente, nas falas dos alunos, a concepção de que a Filosofia se ocupa das 

ideias do pensamento, das coisas não práticas. Essa questão da prática se faz recorrente 

novamente nas falas dos estudantes mesmo mudando o direcionamento da pergunta, em um 

anseio já discutido e proposto por nós em nossas discussões sobre um ensino de Filosofia que 

se aproxime da prática diária e das questões que tangem o dia a dia desses estudantes, aliando 

à história da Filosofia seus inúmeros conceitos e a contemporaneidade. No entanto, sobre a 

ciência, a maioria a definiu como sendo um conhecimento que se ocupa em solucionar os 

problemas dos seres humanos, conhecimento que pode ser aplicado e apreendido resultados e 

que se baseiam na racionalidade e que possuem a capacidade de fazer com que a sociedade 

evolua.  

Vimos por esses expostos que a Filosofia é vista, pelos entrevistados, como um 

conhecimento bastante diferenciado do científico; para os mesmos a Filosofia se ocupa do 

pensar o pensamento, não o atrelando com as coisas práticas, enquanto que a ciência se ocupa 

com as coisas práticas e está pautada na racionalidade, podendo ter medidos os seus 

resultados.  

Um dado importante e recorrente na fala de inúmeros alunos representados no quadro 

pela percepção do aluno V6, é o fato de que tanto a Filosofia quanto a ciência partem da 

dúvida, no entanto, os mecanismos e métodos utilizados para solucioná-los se diferem assim 

como no resultado almejado; a Filosofia procura o desenvolvimento e aprimoramento da 

criticidade nos indivíduos. Temos na resposta de V7 a solução para esse dilema de que 
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existem sim diferenças entre Filosofia e ciência, contudo, isso não a desqualifica ou a torna 

menos importante e necessária ou a faz superior.  

Sendo assim, “A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar 

conceitos. Criar conceitos sempre novos, é o objeto da filosofia” (DELEUZE; GUATTARI, 

1992, p. 13-14). No entanto, essa exclusividade em criar conceito não a coloca em supremacia 

diante das outras áreas do conhecimento, pois, 

 

A exclusividade da criação de conceitos assegura à filosofia uma função, mas não 

lhe dá nenhuma proeminência, nenhum privilegio, pois há outras maneiras de pensar 

e de criar, outros modos de ideação que não tem que passar por conceitos, como o 

pensamento científico (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 15).  

 

Sobre a questão: O que é utilidade? Dentro da sociedade atual o que você entende 

como sendo útil? obtivemos como resposta da maioria dos entrevistados a percepção de que 

útil é tudo aquilo que auxilia os seres humanos nas suas necessidades diárias como os carros, 

o dinheiro, as invenções tecnológicas. Útil é aquilo que serve para se adquirir algum tipo de 

vantagem, útil é tudo aquilo que traz benefícios imediatos, útil e tudo aquilo que pode ser 

usado para facilitar a nossas vidas. Em consonância com o exposto, destacamos algumas falas 

que correspondem ao padrão de resposta atribuído pela maioria dos alunos a essa pergunta. 

 

Quadro 5: O que é utilidade? Dentro da sociedade atual o que você entende como sendo útil? 

 “Útil é tudo aquilo que possui alguma importância e que vai ser utilizado na busca por se 

ganhar dinheiro ou poder. Infelizmente muitas vezes o que é útil agora se torna inútil dependendo da 

necessidade dos seres humanos” (Aluno V 8, grifo nosso). 

 

 “Algo que vai nos ajudar ou facilitar nossa rotina ou modo de vida. Dentro da sociedade atual, os 

meios de transportes, invenções tecnológicas, pesquisas cientificas são extremamente úteis ” (Aluno V 

9, grifo nosso). 

 

 “Utilidade é tudo aquilo que possui a possibilidade de aplicação prática em nossas vidas. Por 

exemplo: conhecimentos só serão úteis se demonstrarem aplicabilidade na prática e na vida de 

quem os adquire. Na sociedade atual, útil é tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento, 

crescimento e bem-estar do homem, seja no viés físico ou econômico” (Aluno V 10, grifo nosso). 

 

 “Para mim, a utilidade é tudo aquilo que se pode aplicar de forma prática na vida. Útil é tudo 

aquilo que sai do papel, o que se vê através do empirismo. O texto mais bonito pode não ser nada útil, 

se suas palavras não tiverem essência prática” (Aluno V 11, grifo nosso). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Interessante notar que, na colocação da maioria dos alunos, o relato que a utilidade e a 

inutilidade das coisas andam atreladas, o que encaramos como útil pode se tornar inútil em 

pouco tempo. Outro aspecto relevante é a atribuição das coisas como relevantes e úteis 
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quando estas se associam ao dinheiro. Este viés de pensamento da maioria dos alunos fica 

claramente exposto na colocação do aluno V8 que entra em conformidade com o que defende 

Chauí (2000, p. 16) sobre a questão da utilidade vigorante em nossa sociedade: “Julgar o útil 

pelos resultados visíveis das coisas e das ações, identificando utilidade é a famosa expressão 

‘levar vantagem em tudo’. Desse ponto de vista, a Filosofia é inteiramente inútil e defende o 

direito de ser inútil”. 

Outro ponto importante e de destaque é o fato de em sua maioria as atribuições dadas 

como resposta à pergunta em questão assemelhar-se, de forma precisa, com a definição 

desenvolvida por nós neste trabalho, onde utilidade e utilitarismos são expostos dentro do 

entendimento contemporâneo dos termos, onde o útil é entendido e propagado como sendo os 

sinônimos de ganhos, poder, manutenção e alcance de status e facilitação da vida cotidiana. 

Vimos esses fatores claramente expostos na resposta do aluno V10 que assimila o útil a tudo 

aquilo que pode auxiliar e facilitar em sua rotina e dando extrema relevância às invenções 

tecnológicas e as pesquisas científicas.  

Outro dado importante é o destaque dado novamente ao viés prático nas falas dos 

alunos que, nesse contexto, coloca a utilidade no patamar do prático, sendo útil tudo aquilo 

que se transporta da esfera teórica para a prática e que possa auxiliar na vida diária. Nas 

palavras de V12 “O texto mais bonito pode não ser nada útil, se suas palavras não tiverem 

essência prática”. Nota-se, nas entrelinhas desta frase, a valorização das ciências práticas que 

se transportam de forma mais direta para o dia a dia das pessoas, em detrimento de outros 

campos do conhecimento de viés mais teórico como a Filosofia. 

O que nos leva a outra pergunta feita em nosso questionário: A filosofia possui alguma 

utilidade? O conhecimento filosófico é importante para a atual sociedade? Uma pequena 

minoria dos alunos desenvolveu em suas respostas um viés de utilidade para a Filosofia em 

um total de seis alunos de um contingente de trinta. Pelo nosso agenciamento destacamos as 

respostas que mais se aproximam do entendimento da maioria e representam ocorrência de 

ideias (Quadro 6).  

Como vimos, através das respostas acima citadas, a Filosofia e o conhecimento 

filosófico não estão pautados sobre o tipo de utilidade relatada como resposta acerca da 

pergunta: O que seria o útil na sociedade atual? Os mesmos as define como algo útil, no 

entanto, não dentro do contexto de utilidade vigorante em nossa sociedade contemporânea e 

explicitadas em suas respostas na questão anterior. Um ponto de destaque é que os alunos 

conseguem enxergar um viés de utilidade para a Filosofia que, mesmo distante do contexto 
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capitalista de utilidade vigorante na nossa sociedade, ainda assim auxilia em suas vidas em 

algum aspecto.  

 

Quadro 6: A filosofia possui alguma utilidade? O conhecimento filosófico é importante para a atual 

sociedade? 

“A Filosofia é útil, pois, nos faz pensar além do dado e do acabado. Eu percebo que a Filosofia não 

se aplica tanto em nossas vidas como a ciência, mas eu acho útil para ajudar o homem a pensar, 

ser ético e crítico (Aluno V 12, grifo nosso). 

 

“Eu entendo a Filosofia como algo útil para que o ser humano se torne mais crítico, não aceite as 

coisas como elas são e, mesmo que ela não possa gerar dinheiro e poder ao homem, ela pode 

auxiliá-lo em outras questões de sua vida (Aluno V 13, grifo nosso). 

 

A Filosofia e o conhecimento filosófico são úteis porque nos ajuda a pensar de forma diferente, 

tira a venda da ilusão de nossos olhos, nos auxilia sobre teorias acerca das coisas, nos mostra 

diferentes noções de verdade, nos deixa mais inteligentes sobre as questões do senso crítico (Aluno V 

14, grifo nosso). 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Aqueles alunos que assinalaram dizendo que tanto a Filosofia quanto o conhecimento 

filosófico não possuem utilidade ou importância para a sociedade, utilizaram-se dos seguintes 

argumentos agenciados (Quadro 7). 

 

 Quadro 7: A filosofia possui alguma utilidade? O conhecimento filosófico é importante para a atual 

sociedade? 

 “Consigo imaginar o mundo perfeitamente normal sem a existência da Filosofia como um 

conhecimento sistemático para a humanidade. A Filosofia fica sempre por devaneios, diferente da 

ciência que propõe e exerce poder de mudança sobre a prática e a teoria ” (Aluno V 15, grifo 

nosso).  

 

 “Acredito que a Filosofia é um campo do conhecimento muito vasto e florido, mas na prática, não 

possui utilidade. Muitas vezes tenho a impressão que a Filosofia não passa de “romantizar” uma rotina 

inexplorável, em suma, creio que ler e escutar sobre Filosofia seja agradável e estimulante, mas 

não passa disso. Par mim são só hipérboles e frases de efeito” (Aluno V 16, grifo nosso). 

 

A filosofia é tão distante da nossa realidade em uns devaneios de teoria pela teoria que 

entenderia perfeitamente se ela não existisse mais, suas bases precisam mais se aproximar da 

realidade assim como a Sociologia. (Aluno V 17, grifo nosso). 

 

Eu fiquei me perguntando e creio em minha vida a ciência e sua utilidade clara é mais presente. Eu só 

vejo a Filosofia nos livros e pelos livros, já na prática não entendo sua aplicabilidade, ainda não, 

pode ser que eu mude de ideia e a veja como algo útil (Aluno V 18, grifo nosso). 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Nota-se, claramente, a irrelevância da Filosofia e do conhecimento filosófico na visão 

da maioria dos participantes da pesquisa e como estão entrelaçadas em suas falas a visão de 
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um senso comum deturpado do que realmente seja a Filosofia e seu papel em nossas vidas, 

bem como a importância da mesma para nossa sociedade. Nota-se também, que a Filosofia 

necessita se aproximar das vidas das pessoas para, assim, se aproximar do viés de suas 

questões, no que se refere ao prático, sem se desatrelar do teórico para, desse modo, quem 

sabe deixar de ser, como relatam os alunos, devaneios que romantizam uma rotina 

inexplorável.  

Outro aspecto importante é a necessidade de o ensino de Filosofia transpor o livro 

didático e os manuais de Filosofia em uma metodologia que abranja diferentes métodos e 

perspectivas de compreender e viver a filosofia, não só nos livros e na teoria, mas também na 

vida diária desses educandos. O Filosofo Pierre Hadot (2008) já nos orienta sobre essa 

aproximação; para ele a Filosofia antiga é compreendida como modo de vida, uma vez que 

não há discurso que mereça ser chamado de filosófico se não estiver amparado com a vida.  

 

Não há discurso que mereça ser chamado de filosófico, se está separado da vida 

filosófica; do mesmo modo essa também não existirá se não estiver estreitamente 

ligada ao discurso filosófico. É aí que, aliás, reside o perigo inerente à vida 

filosófica: a ambiguidade do discurso filosófico (HADOT, 2008, p. 268). 

 

Para ele, a Filosofia deve ser entendida como um jogo de linguagem onde sempre 

existirão certos modos e estilos de viver a vida que produzirão sentido ao nosso discurso. “A 

principal função da linguagem filosófica consistia em colocar os ouvintes desse discurso 

numa certa forma de vida, num certo estilo de vida” (HADOT, 2014, p. 334). Hadot (2014) 

entende a Filosofia como sendo um exercício espiritual capaz de modificar e nos testar com o 

intuito de aprendermos a pensar e a agir de forma diferente. Hadot (2014) propõe que haja 

uma aproximação entre a Filosofia e o modo de vida das pessoas, fazendo com que a filosofia 

se aproxime da vida das pessoas; em sua concepção, uma não existe sem a outra.  

 Acerca da pergunta: O conhecimento científico é mais útil que o filosófico? 

Obtivemos os seguintes dados, expostos no gráfico 1.  
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Gráfico 1: Questionamento sobre utilidade do conhecimento filosófico e científico 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Foi solicitado, ainda, que os alunos justificassem suas respostas; os mesmos 

responderam, em sua maioria, que o conhecimento científico se caracteriza como sendo mais 

importante que o filosófico porque possibilita a descoberta de novas tecnologias, ajuda o 

homem na sua vida, como a Medicina, Biologia, Robótica e destacaram, além disso, em suas 

percepções, que o conhecimento científico ajuda o homem a ganhar dinheiro, enquanto que o 

filosófico não. Situaram, também, o conhecimento científico como sendo mais compreensível 

que o conhecimento filosófico. 

 

Quadro 8: O conhecimento científico é mais útil que o filosófico? 

 “Acredito que a ciência tem um caráter prioritariamente útil, justamente por ser prático, então, ela tem 

uma finalidade em nossas vidas. Na realidade, temos na ciência uma certeza e meios concretos 

para resolvermos problemas do dia a dia, o que não encontramos no conhecimento filosófico” 
(Aluno V 19, grifo nosso). 

 

 “O conhecimento cientifico é capaz de criar tecnologia, criar a cura para doenças e dar soluções 

a questões práticas, por isso ele é mais importante” (Aluno V 20, grifo nosso). 

 

A ciência possibilita a evolução do homem; é através dela que o mundo evoluiu, ela é um saber 

prático e aplicado, já a filosofia não se aplica com esses valores que se pode mensurar (Aluno V 21, 

grifo nosso).  
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Percebe-se, de forma clara, que a ciência e tida como um conhecimento prioritário, 

pelo seu caráter prático de poder transformar e melhorar a vida em sociedade e que em 

contrapartida o conhecimento filosófico transita por outros caminhos.  
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A pequena minoria de alunos que responderam que o conhecimento científico não se 

caracteriza como mais útil que o filósofo, se utilizaram das seguintes premissas: De que a 

filosofia é muito importante, pois, ajuda a entendermos a sociedade, tendo em si a capacidade 

de falar de coisas importantes e diferentes e que ainda ajudam ao homem pensar melhor.  

Os alunos que não compreendem o saber científico como mais útil que o filosófico 

corresponde a 13,33% dos alunos da turma, esses desenvolveram em seu viés de resposta a 

preposição de entendimento que buscamos no diálogo ao longo do nosso trabalho de que 

nenhum conhecimento se situa como sendo mais útil e sim que atuam em esferas diferentes de 

nossas vidas e necessidades.  

 

Quadro 9: O conhecimento científico é mais útil que o filosófico? 

 “Não, pois, não necessitamos apenas de ciência, o conhecimento filosófico também é importante 

pois, nos ajuda a nos tornarmos mais críticos e éticos” (Aluno V24, grifo nosso). 

 

Acredito que nenhum conhecimento possa ser mais útil que o outro, cada um tem a sua 

finalidade e através dessas finalidades, podemos melhorar a nossa vida. A finalidade da Filosofia 

e dialogar e produzir dúvidas e questionamentos” (Aluno V25, grifo nosso). 

 

Entendo que tanto a Filosofia, quanto qualquer outro conhecimento como importante em nossas vidas 

e útil sim, vejo que cada conhecimento tem uma finalidade em nossas vidas e em sociedade, uns 

usamos mais outros menos (Aluno V26, grifo nosso). 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Constata-se, novamente, que tais respostas não estão em conformidade com o conceito 

de utilidade vigorante presente nas respostas dadas pelos mesmos entrevistados, sobre: o que 

viria a ser utilidade ou algo útil? No qual as respostas associam utilidade a ganhos, 

vantagens, prestigio e poder, elementos, estes que não são características da filosofia. No 

entanto, percebemos um avanço em relação as respostas anteriores, pois, entendemos que essa 

parcela, mesmo que pequena, conseguiu elencar outros aspectos que também são de extrema 

necessidade e utilidade para suas vidas intrínsecos no conhecimento filosófico. Assim,  

 

Ninguém, todavia, consegue ver para que serviria a Filosofia, donde dizer se: não 

serve para coisa alguma. Parece, porém, que o senso comum não enxerga algo que 

os cientistas sabem muito bem. As ciências pretendem ser conhecimentos 

verdadeiros, obtidos graças a procedimentos rigorosos de pensamento; pretendem 

agir sobre a realidade, através de instrumentos e objetos técnicos; pretendem fazer 

progressos nos conhecimentos, corrigindo-os e aumentando e aperfeiçoando-os. 

(CHAUÍ, 2000, p. 10). 

 

Desse modo, as ciências são conhecimentos produzidos através de conhecimentos 

rigorosos e pretendem e agem sobre a realidade, fazendo com que haja progresso, no entanto, 
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retornarmos uma das questões que nos inquieta: Qual seria então a utilidade da filosofia em 

meio a todo esse panorama?  

Recorremos a Chauí que diz:  

 

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 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 (CHAUÍ, 2000, p. 17). 

 

Dessa forma, a Filosofia de forma alguma se caracteriza como um saber inútil, ela 

apenas não permite tornar-se um tipo de saber voltado para as necessidades de cunho 

imediatistas e capitalistas, pois se preocupa com uma extensão de cunho maior: o homem e os 

meios para torná-lo melhor enquanto sujeito pensante e capaz de se desvencilhar das 

armadilhas da sociedade contemporânea a qual vivemos, independentemente de sua condição 

financeira, status ou poder, neste contexto a Filosofia nunca foi e nunca será inútil.  

Como pudemos comprovar através dos dados levantados nesta pesquisa existe sim 

uma valorização do conhecimento filosófico e da Filosofia, no entanto, essa valorização é 

diferenciada da visão de utilidade propagada e assumida por muitos na sociedade 

contemporânea e descrita pela maioria dos nossos participantes da pesquisa.  

Participantes estes que assumiram em maioria através de suas respostas, a postura de 

julgar, que algo seja útil, apenas quando desenvolve alguma vantagem, lucro ou resultados 

imediatos, cultura essa também difundida na maioria das escolas, as quais visam e preparam 

os jovens quase que exclusivamente para o mercado de trabalho e para os vestibulares, 

privilegiando, assim, áreas do conhecimento de cunho tecnicista e científico, o que acaba por 

contribuir para exclusão da Filosofia e de outros tipos de conhecimentos de teor humanístico, 

por não se adequarem em tal modelo vigorante. 

Sendo assim, a tarefa da Filosofia vai muito além de desenvolver e cultivar criticidade, 

ética e diálogos, ela necessita se aproximar da vida das pessoas de maneira mais efetiva sobre 

seus cotidianos e as questões que tangem o seu dia a dia e sua existência. É necessário se 

repensar o modelo de Filosofia e de ensino de Filosofia que contribuíram para o quadro de 

respostas apresentadas pelos alunos, é necessário atrelar a Filosofia, assim como propunha 

Sócrates, à vida dos jovens, com diálogos e métodos que os aproximem do saber filosófico e 
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que não os distanciem ainda mais, para, assim, termos a filosofia mais que obrigatória no 

currículo, e sim efetiva em nossas vidas e construtora de conhecimento. 

 

4.4 Perspectivas de uma nova proposta de se ensinar Filosofia  

 

Destinamos essa etapa do capítulo para dialogarmos sobre processo de 

desenvolvimento da nossa proposta de intervenção, os desafios e potencialidades que 

enfrentamos em sua realização. O projeto foi desenvolvido em três etapas: Sensibilização 

Crítica, Problematização e Ação Prática. 

 

4.4.1 Sensibilização crítica 

 

Na etapa de Sensibilização Crítica, os alunos foram levados ao processo de 

Sensibilização sobre a Filosofia e seus diálogos com os demais campos do conhecimento. 

Nesta etapa os aspectos avaliativos e esclarecidos bem como suas etapas ao longo do projeto 

de intervenção foram decididos com os alunos. 

De comum acordo com os estudantes, os aspectos que selecionamos para serem 

avaliados foram: aspectos qualitativos, prezando pela dinâmica e pela troca de conhecimento 

e experiências entre os sujeitos envolvidos. Envoltos na nossa avaliação estavam as atividades 

desenvolvidas também fora da sala de aula como as pesquisas sobre os temas, a avaliação 

formativa pautada na observação, participação e envolvimento dos alunos com os temas e 

com as aulas, a utilização de diversos instrumentos do cotidiano para interagir com os temas, 

bem como a utilização de recursos tecnológicos para auxiliar no desenvolvimento e 

aprofundamento do conhecimento sobre os temas. E a autoavaliação no final de todo o 

processo. 

Importante destacar umas das regras avaliativas sugeridas pelos próprios alunos, a não 

utilização de slides em nenhumas das apresentações, regra essa aceita por toda a turma e 

justificada por eles, como uma forma de escaparem de um padrão de apresentação e de 

dinâmica de trabalho que já vinha sendo desenvolvido na maioria das disciplinas inclusive na 

disciplina de filosofia ao longo dos anos no curso, de acordo com os alunos essa prática em 

excesso se torna cansativa e enfadonha. A sugestão foi incorporada e aceita como uma das 

propostas do projeto, visando oportunizar e desenvolver a autonomia e o diálogo com os 

alunos.  
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No terceiro momento, da etapa da Sensibilização Crítica os alunos foram esclarecidos 

sobre as inúmeras linhas de fugas que se poderia produzir da união entre a filosofia e qualquer 

outro campo do conhecimento, e que não se limitassem em escolher apenas campos próximos 

dos saberes como a sociologia e a história para tecerem suas linhas de fugas.  

 

4.4.2 Problematização 

 

Na etapa problematização, os alunos já cientes da nova proposta metodológica a ser 

desenvolvida nas aulas de filosofia e do processo avaliativo, realizaram uma votação para a 

escolha do tema que gostariam que fosse trabalhado na unidade. A princípio, os alunos se 

mantiveram receosos sobre a escolha do tema, sugerindo até que eu o escolhesse e 

questionando se realmente poderiam escolher qualquer tema. Esclarecidos novamente da 

liberdade e autonomia da escolha do tema, os alunos se mostraram bem criativos e críticos 

sobre o porquê e a necessidade de se propor tais temas. Algumas das justificativas foram: 

escolher temas que poderiam ser cobrados no vestibular e no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), seja em filosofia ou nas demais disciplinas utilizadas na ramificação dos 

saberes para desenvolvimento do tema estudado, quanto auxiliá-los em suas angústias e 

anseios pessoais diários. 

Os temas de maior recorrência sugeridos pela turma foram: A legalização do aborto, 

legalização da maconha, liberdade, depressão e suicídio, através da votação o tema escolhido 

pela turma foi, o suicídio.  

No segundo momento os alunos foram levados a discutir e a dividir o tema em sub-

eixos de estudo. Chegando aos seguintes eixos temáticos escolhidos por eles para realização 

dos estudos:  

 O suicídio como resultado do indeterminismo na sociedade moderna; 

 O viés histórico do suicídio; 

 O que pensa a filosofia, o suicídio na perspectiva filosófica;  

 O viés e perspectivas do suicídio envolto com a religião; 

 O paradigma da pós-modernidade: O monopólio das mídias sociais em nossas vidas; 

 Racionalidade do Suicídio; 

 As perspectivas psicológicas e biológicas do suicídio;  

Um elemento importante desta etapa é que os próprios alunos elencaram os eixos do 

conhecimento que gostariam de estudar ou que deveriam ser debatidos e esclarecidos pelos 

grupos, desenvolvendo a autonomia e o poder de escolha desses alunos, ao indicarem os 
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campos dos saberes que entendiam como importantes a serem estudados neste momento. Com 

esse movimento desenvolvemos o nosso primeiro aspecto rizomático do projeto, um sistema 

aberto. Visto que para Deleuze e Guattari (1995), os rizomas são como sistemas abertos 

formados por um conjunto de conceitos. Uma importante característica desse sistema que se 

encontra aberto é que os conceitos se relacionam com as circunstâncias e não mais só com a 

essência.  

Temos, assim, um rizoma, onde o tema suicídio não se relaciona apenas com a 

filosofia, mas com inúmeras circunstâncias e campos do conhecimento, construindo, assim 

outra característica dos rizomas a de serem um mapa aberto, e como mapa aberto possibilita 

inúmeras saídas e linhas de fugas, que tanto podem se encontrar ou criar a partir desse 

encontro novas linhas de fugas.  

No terceiro momento da etapa de Problematização, os alunos se organizaram em 

grupos de acordo a aproximação ou viés de interesse com cada tema, para no primeiro 

momento os alunos foram orientados a realizarem pesquisas sobre o tema escolhido por cada 

grupo e dentro do grupo dividirem os aspectos de cada eixo entre todos os alunos. Fizemos 

um calendário que contemplasse uma aula para a discussão de cada tema, sendo guiado pelo 

grupo responsável pelo tema e mediado por minhas orientações, enquanto neste momento 

professora regente da turma e com a interação e participação dos demais alunos.  

O primeiro tema a ser apresentado e dialogado em sala foi: Viés Histórico do Suicídio. 

Os alunos realizaram em equipe o levantamento sobre como as principais civilizações da 

história da humanidade enxergavam o suicídio, que tratamento era dado tanto a pessoa que se 

suicidava quanto aos seus familiares. No campo investigativo, realizaram pesquisas sobre a 

Grécia Antiga, Egito, Roma, Índia, China, Estoicos. Os alunos trouxeram pontos sobre a 

cultura de cada sociedade e as justificativas dadas nos períodos pesquisados, para a questão do 

suicídio e um viés de análise de como se encontra nos dias de hoje o tema em cada cultura 

estudada.  

Esse início com a perspectiva histórica foi de extrema importância para que os alunos 

percebessem que o tema já vinha sendo discutido e tratado a bastante séculos e o quanto a 

sociedade evolui ou retrocede em relação a certas normas e condutas. Os alunos trouxeram 

também uma pesquisa com dados do suicídio no Brasil e no mundo que demostra o quanto o 

número de suicídios vem aumentando. O artigo tratado pela equipe e feita a análise dos dados, 

foi desenvolvido pelo autor Felipe de Souza, intitulado “Suicídio – História e taxas no Brasil 

e no mundo”.  
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O tema tratado dentro da perspectiva histórica nos proporcionou elementos para o 

tema seguinte que complementa o tema história, O viés e perspectivas do suicídio envolto com 

a religião. Neste tópico os alunos selecionaram as seguintes religiões para realizarem suas 

pesquisas e estudos, Espiritismo, Budismo, Wica, Satanismo, Cristianismo, Fé bahá, 

Candomblé, Judaísmo, Islamismo. 

Os alunos justificaram suas escolhas por essas religiões por entenderem que a 

diversidade possibilitaria um entendimento mais amplo de cada uma e pelo fato de algumas 

delas serem desconhecidas ou consideradas por muitos como uma seita e não uma religião 

como é o caso da Wica. Outros elementos que nortearam a escolha dessas religiões foi o fato 

de alguns alunos serem praticantes da religião escolhida para ser apresentada, como foi o caso 

do Satanismo, Espiritismo, Budismo e Wica. Na apresentação além de esclarecerem os 

motivos destas serem consideradas religiões, foram debatidos o modo como cada uma delas 

enxergam e lidam com a questão do suicídio e como é entendido dentro de cada uma dessas 

religiões a pessoa e a família do suicida.  

As religiões que mais despertaram interesse dos alunos foi a Wica, Candomblé e o 

Satanismo. O que rendeu muitas perguntas e debates sobre o tema e o posicionamento de cada 

religião sobre o suicídio. Essa apresentação estimulou os alunos das demais equipes a 

participarem também, esclarecendo sobre a religião que cada um seguia e não havia sido 

contemplada na apresentação e como a mesma tratava sobre o suicídio.  

O terceiro tema apresentado foi, O que pensa a filosofia, o suicídio na perspectiva 

filosófica. Na logística de apresentação deste tema, os alunos optaram por estruturarem suas 

apresentações de acordo a proximidade de pensamento de cada filósofo e seus 

posicionamentos sobre o suicídio. Os filósofos selecionados foram, Nietzsche e 

Schopenhauer, Albert Camus e Jean-Paul Sartre, Emile Durkaime, Marx e Kant.  

De acordo com os alunos, encontra-se uma quantidade bem expressiva de materiais 

sobre a perspectiva filosófica desses autores e o suicídio, bem como vídeos e trechos de 

filmes. Os alunos organizaram a apresentação de modo que a cada exposição de um filósofo e 

sua teoria era apresentado a turma o trecho de um filme ou de uma música ou poema, que se 

aproximava do pensamento defendido pelo filósofo apresentado. Esse movimento de 

organização deixou a apresentação bem dinâmica e criativa, levando os alunos a também 

contribuírem como nomes de séries e filmes que segundo eles se inspiram na filosofia dos 

filósofos apresentados. Outra observação da apresentação é que os alunos em suas falas 

conseguiam perceber e associar a filosofia de cada autor com elementos de sua realidade ou 

de nossa sociedade.  
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O quarto tema apresentado foi um dos temas que mais estimulou e levou os alunos ao 

debate em alguns momentos até fervorosos. O tema Racionalidade do Suicídio foi 

desenvolvido pela equipe utilizando-se de pressupostos teóricos encontrados e debatidos em 

artigos e textos. Um dos elementos utilizados para estimular o debate foi um vídeo aula do 

professor de filosofia da Universidade de Yale – Estados Unidos, Shelly Kagan. Neste vídeo 

aula, o professor faz um panorama do porque o suicídio é racional e como podemos 

compreender isso analisando a nossa própria vida e a sociedade em que vivemos. O vídeo 

conduziu os alunos a inúmeros debates, o que nos levou a necessitar de uma segunda aula 

para a equipe concluir o trabalho. No segundo momento, a equipe apresentou perspectivas do 

suicídio sobre a ética consequência lista de David Hume. Para tanto os alunos trouxeram 

elementos trabalhados pelo autor em sua obra intitulada, “Da imortalidade da Alma e Outros 

Textos Póstumos” publicado originalmente em 1783 e traduzida para o português em 2006. 

Onde se encontra um texto que trata especificamente do suicídio intitulado “Do Suicídio”. 

Outro ponto discutido pelo grupo foi, o absurdo e o suicídio da visão de Albert Camus 

utilizando-se dos pressupostos teóricos da obra “O mito de Sísifo” onde o autor resgata um 

mito grego de Sísifo, os alunos utilizaram-se de elementos da obra para realizarem uma 

aproximação de seus elementos em um viés de análise do seu dia a dia. Com todos esses 

elementos a grande discussão gerada pelo grupo foi a de que, é possível enxergar no suicídio 

algum aspecto de racionalidade? O que cada um de nós entende por racionalidade compete a 

todos ou só a nós?  

O tema, O suicídio como resultado do indeterminismo na sociedade moderna, foi 

desenvolvido e apresentado através de autores e pesquisas que analisam o suicídio como um 

fator social. Cada integrante fundamentou sua pesquisa para a apresentação nos seguintes 

autores. Èmile Durkheim e Karl Marx, a correlação das teorias marxistas como o tema foi 

proveniente da leitura do livro "Filosofias do Suicídio: Quando o corpo tem vez", produzido 

pelo professor da UESB, Nilton Milanez e o Mestre em Memória Vimar Prata, livro 

desenvolvido em parceria com O Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo 

(Labedisco). 

Os alunos mostraram um domínio aprofundado sobre a temática e desenvolveram 

correlações com o a contemporaneidade através de exemplos do seu dia a dia e de fatos e 

reportagens de casos de suicídios que se identificavam com a perspectiva teórica apresentada 

por eles. Com a análise das reportagens os alunos desenvolveram um elo interpretativo com o 

seu tema estudado e com alguns temas apresentados por outras equipes. Foi um tema que 

despertou um forte debate na turma sobre os casos apresentados.  
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O tema seguinte apresentado foi, O paradigma da pós-modernidade: O monopólio das 

mídias sociais em nossas vidas. Os alunos desse grupo desenvolveram uma análise sobre a 

influência das redes sociais e das novas tecnologias em nossas vidas e como esse monopólio 

pode se tornar doentio e mortal a depender de como cada indivíduo reage e lida com essa 

nova realidade. Os alunos trouxeram exemplos de séries e jogos de desafios encontrados na 

internet e analisaram o teor de incentivo e contribuição desses tipos de produtos para casos de 

suicídio, utilizando-se de pesquisas já realizadas sobre a temática.  

Esse debate foi bem interessante pois mostrou que mesmo os alunos fazendo parte 

desse mercado de consumidores das novas tecnologia e redes sociais, eles conseguem 

enxergar de forma crítica os benefícios e malefícios dos fatores presentes nestes elementos da 

modernidade para suas vidas.  

O último tema trabalhado e desenvolvido pelos alunos foi, as perspectivas 

psicológicas e biológicas do suicídio. Esse tema se tronou um dos mais debatidos e que 

possibilitou aos alunos desenvolverem mais linhas de fugas e despertou entusiasmo e desejo 

de continuarem estudando e realizando novos trabalhos sobre a temática, o que levou os 

alunos a utilizarem de três aulas para desenvolvê-lo.  

Na primeira aula, o grupo tratou do aspecto biológico, tratando em primeiro momento 

do paralelo entre o significado de homeostase na biologia, ou seja, a luta das células para 

manter o corpo vivo e o significado de Physis, unidade fundamental da vida dentro da 

filosofia. Outro aspecto apresentado pelo grupo foi a análise e o estudo de diversos artigos 

que analisam a relação entre o suicídio e remédios utilizados para patologias. No segundo 

momento, para fundamentar os dados os alunos desse grupo realizaram uma análise ainda que 

superficial do caso real da jovem AMANDUSKA, adolescente de classe média da cidade de 

Vitória da Conquista que cometeu suicídio. Alguns alunos do grupo eram amigos da jovem 

que se suicidou e optaram por empreenderem um viés de análise do caso a partir de tudo que 

aprenderam e pesquisaram para esse projeto. Os alunos dos demais grupos participaram de 

forma bem intensa sobre as discussões e análises.  

No terceiro momento, o grupo trouxe o tema para o aspecto da literatura ao apresentar 

para os alunos aspectos históricos, literários e interpretativos do livro “Os sofrimentos do 

jovem Werther”, original em língua alemã, Die Leiden des Jungen Werthers (1774) romance 

de Johan Wolfgang von Goethe. Os alunos utilizaram-se do livro para abordar também o tema 

dentro de uma perspectiva social, e o abarcaram projetos atuais que relacionam o tema ao 

contexto de saúde, trouxeram como exemplo o projeto Ponto e Virgula, discutiram as 
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questões sociais de saúde que envolve o projeto e a importância desse tipo de ação para 

prevenção ao suicídio.  

Na segunda aula, o grupo trouxe dados e estudos sobre o que pensa a psicologia sobre 

o suicídio e como devemos agir caso tenhamos contato ou convívio com alguém propenso ao 

suicídio. Nesta apresentação sentimos a necessidade de mais esclarecimentos e auxílio sobre a 

temática envolto com a psicologia. Então entramos em contato com o serviço de psicologia do 

Instituto e em conversa com a psicóloga responsável marcamos para próxima aula uma roda 

de conversa sobre a temática. A psicóloga se mostrou bastante surpresa pela disciplina de 

filosofia estar trabalhando a temática e se mostrou  disponível e entusiasmada com o encontro. 

A psicóloga convidou outro colega para auxiliá-la na roda de conversa tratando do tema 

automutilação e depressão, tópicos também sugeridos pelos alunos nos debates do tema e que 

segundo eles também contribuem para os casos de suicídio.  

A roda de conversa foi bastante esclarecedora, à medida que os alunos se sentiram à 

vontade foram revelando seus anseios e histórias. O que possibilitou a um aluno do grupo a se 

abrir e revelar a sua tentativa de suicídio aos quatorze anos e a inúmeros relatos desse e dos 

demais alunos de como estavam entusiasmados e felizes por estarem estudando e 

compreendendo um tema que os toca e que se faz tão caro na vida de cada um, de formas e 

maneiras distintas.  

  

4.4.3 Ação prática 

 

Na última etapa do projeto de intervenção Ação Prática, os alunos já munidos de 

inúmeras teorias e discussões sobre a temática desenvolvidas ao longo dos diálogos 

estabelecidos com as linhas de fugas criadas por eles ao pesquisarem, debaterem, dialogarem, 

questionarem sobre os inúmeros aspectos e viés do suicídio, foram instruídos sobre a Ação 

Prática, que se caracteriza pela etapa em que os alunos teriam que desenvolver e apresentar 

para a classe e se necessário para o campus, ações práticas envolto com o que aprenderam e 

debateram, seja em seu grupo ou nos grupos dos colegas. Essa ação prática poderia ainda ser 

algum tipo de avaliação desenvolvida por eles para interagirem e compreenderem o grau de 

percepção dos colegas sobre a temática por eles apresentadas. Esse instrumento avaliativo 

teria que, assim como as etapas anteriores do projeto se guiar por uma perspectiva dialógica, 

dinâmica e que envolvesse mecanismos diversos de se avaliar.  

De acordo com essas orientações, seguimos a ordem de apresentação da primeira etapa 

do projeto para que os alunos desenvolvessem e apresentassem suas ações práticas. A equipe 
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responsável pelo tema o Viés Histórico do Suicídio, desenvolveu como ação prática, a 

apresentação de um vídeo criado por eles sobre todos os períodos históricos apresentados pelo 

grupo na etapa anterior do projeto. Com esse movimento os alunos se utilizaram de mais 

pesquisas sobre o tema, a seleção de imagens a criação do texto que acompanhava todo o 

vídeo, bem como a edição de todo material de maneira dialógica e cronológica. No final da 

apresentação os alunos ainda explicaram todo o conceito e o método utilizado para produção 

do vídeo.  

O grupo responsável pelo tema, O viés e perspectivas do suicídio envolto com a 

religião. Desenvolveu um debate com a turma sobre as diferentes perspectivas de cada 

religião sobre o suicídio e uma dinâmica sobre a finitude da vida. O debate foi bem proveitoso 

pois, os alunos debateram sobre os posicionamentos de cada religião e o porquê eram a favor 

ou contra esses posicionamentos sobre o suicídio. O debate foi centrado no diálogo e no 

respeito aos posicionamentos adversos que iam surgindo de acordo a cada religião.  

O grupo responsável pelo tema, O que pensa a filosofia, o suicídio na perspectiva 

filosófica. Desenvolveu uma minigincana. Nessa minigincana os alunos eram avaliados 

através das provas sobre o que pensavam os filósofos apresentados pela equipe sobre o 

suicídio. Os alunos criaram e desenvolveram provas como: torta na cara, passa ou repassa, 

boliche cego e adivinhe o filósofo. A turma foi dividida em dois grandes grupos e todos os 

alunos participaram, a interação dos alunos com o tema foi bem proveitoso pois, cada prova 

foi direcionada a avaliar o pensamento ou a teoria de um dos filósofos apresentados pelo 

grupo.  

O tema Racionalidade do Suicídio teve como atividade avaliativa desenvolvida pelo 

grupo, uma análise de vários casos de suicídios onde os alunos eram levados a analisarem em 

grupo o caso de suicídio selecionado para cada grupo e criarem em conjunto um texto no qual 

explicassem as considerações do grupo sobre o caso estudado, se o mesmo poderia ser 

avaliado em uma perspectiva racional de acordo com os dados e estudos apresentados pelo 

grupo Racionalidade do Suicídio em sua apresentação ou se eles compreendiam o caso em 

outro aspecto. No final da atividade um dos representantes dos grupos apresentava o caso de 

suicídio estudado para a turma e lia o texto criado pelo grupo, em seguida a turma realizava 

considerações sobre o texto e o caso estudado.  

O grupo responsável pelo tema, O suicídio como resultado do indeterminismo na 

sociedade moderna, elaborou um questionário com perguntas sobre o tema trabalhado e o 

aplicou no grupo de WhatsApp da turma, os alunos tiveram um tempo para responderem de 

forma anônima as perguntas objetivas e o grupo em uma outra aula apresentou os dados 
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quantitativos do questionário, e os debateram de acordo com os diálogos sobre o 

indeterminismo na sociedade moderna, estudado por eles ao longo da realização do trabalho.  

O paradigma da pós-modernidade: O monopólio das mídias sociais em nossas vidas. 

O grupo responsável por esse tema trabalhou com os alunos um episódio da série 13 Reasons 

Why que em português se popularizou como os 13 Porquês, série de grande sucesso entre os 

adolescentes, a mesma retrata os motivos que levaram uma jovem americana, aluna do ensino 

médio, a se suicidar e como seus familiares e amigos tentam seguir suas vidas depois do 

impacto do ocorrido.  

Os alunos assistiram ao episódio, vários já conheciam a série e através da discussão 

desenvolvida pelo grupo através de um grupo focal mediado por eles sobre a influência da 

mídia e das novas tecnologias em nossas vidas, com o grupo os alunos estimularam aos 

demais colegas a observarem e a questionarem o papel deste tipo de produto midiático na vida 

das pessoas. Os alunos realizaram uma dinâmica onde utilizam-se de postes da internet 

divulgado em redes sociais para que os alunos percebessem o quanto esse tipo de mídia pode 

ser tanto benéfico, quanto prejudicial em nossas vidas.  

O grupo, as perspectivas psicológicas e biológicas do suicídio. Desenvolveu em 

parceria com a disciplina de matemática e a professora responsável pela aplicação do projeto, 

um artigo oriundo do resultado da aplicação de um questionário aplicado para todas as turmas 

dos cursos técnicos do instituto com perguntas relacionadas a pretensão dos alunos em se 

suicidarem, a tabulação dos dados foi realizada na disciplina de matemática utilizando-se do 

auxílio da professora e do conteúdo trabalhado por ela naquela unidade. A parte teórica do 

artigo foi desenvolvida pelos alunos, utilizando-se do arcabouço teórico trabalhado na 

disciplina de filosofia durante a unidade.  

Com a tabulação de dados os alunos comprovaram o alto índice de alunos com 

pretensão ao suicídio no IFBA – campus Vitória da conquista. Com esse movimento 

desenvolveram o artigo intitulado “Suicídio entre Jovens: Resultado da Sociedade Moderna”. 

O artigo foi apresentado a turma, bem como ao serviço de psicologia do campus. Submetido 

pelos alunos ao V Congresso Nacional de Educação (V CONEDU), que teve como tema 

gerado do evento: Experiências educadoras: sujeitos, formação e práticas, o evento foi 

realizado em Recife. O artigo foi aprovado e apresentado pelos alunos no grupo de trabalho 

(GT) 18 de Educação Emocional, contado com o auxílio e parceria das professoras envolvidas 

e do IFBA, que disponibilizou as passagens e auxílio financeiro para que os alunos autores do 

artigo pudessem apresentar o trabalho no evento. Temos com esse aspecto, o incentivo a 
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iniciação científica, já presente e sendo incentivada bem como a junção de duas disciplinas do 

currículo em uma atividade que contemplou os conhecimentos adquiridos em ambas as áreas. 

A segunda proposta desenvolvida pelo grupo foi realizada em parceria com o serviço 

de psicologia do IFBA. Os alunos com o serviço de Psicologia desenvolveram no Campus 

uma palestra e rodas de conversa com a participação de três psicólogos para todas as turmas, 

intitulada “Suicídio Vamos Conversar?” A palestra teve uma receptividade e participação 

muito grande tanto dos alunos como dos funcionários do IFBA. Com a palestra e demais 

apresentações desenvolvidas pelos alunos no decorrer da unidade encerramos todas as ações 

práticas do projeto. 

  

4.4.4 Percepções sobre o projeto de intervenção 

 

Quando se pretende criar ou recriar algo, o primeiro sentimento que nos toma a alma é 

de insegurança, pois tanto o mesmo pode se tornar um sucesso como um fracasso. Processo 

esse tão natural na vida de todos nos seres humanos, mas que ainda nos inquieta. O projeto de 

intervenção foi criado a partir de inúmeras leituras, entre elas de autores como: Silvio Gallo, 

Gilles Deleuze e Marilena Chauí e das inúmeras experiências obtidas por mim ao longo 

desses dez anos como professora de filosofia. Não o compreendo como algo novo, 

revolucionário, único e inédito, o entendo como mais uma proposta de se ensinar a filosofia, 

entre tantas que já existem, um esforço para compreender e contribuir para o meio 

educacional. E porque não é inédito, compreendo que a junção de todos os métodos que já 

tive acesso e fui submetida em minha vida, contribuíram e elucidaram na elaboração e 

desenvolvimento desta proposta de ensino.  

Outra percepção que criei, é que esses métodos que tive contato não pertencem nem 

mesmo aos seus criadores, assim como esse não me pertence, eles transcendem a esfera da 

posse, me espelhei em algumas perspectivas desses métodos para desenvolver essa proposta 

de ensino de filosofia e deste modo, ele é um método coletivo e compartilhado. Compreendo 

ainda que o mesmo necessita se adequar ao contexto e realidade onde eu me proponho aplicá-

lo, pois os sujeitos, o meio e os instrumentos metodológicos e didáticos de cada escola variam 

de acordo sua realidade.  

No entanto, ao longo dessas semanas de contato diário com o método sendo 

materializado, tomando corpo e com os resultados obtidos, pude entender e ter a resposta para 

meu temor inicial. Sucesso não significa que não houve falhas ou que o mesmo não necessita 

ser melhorado, sucesso foi perceber que algo aparentemente tão simplório e para muitos tão 
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obvio, resultou na autopercepção que tenho de minha prática educativa e da filosofia em 

minha vida e na vida dos sujeitos que foram parceiros na realização dessa proposta, e de como 

a primeira necessita sempre se renovar e ser melhorada, que a filosofia pode sim, fazer parte 

do dia a dia das pessoas de maneira objetiva e construtiva, que esse movimento não se situa 

em uma esfera do simplório, mas do desafiador e do cabível.  

Sobre as etapas do projeto, percebi como as novas práticas educativas e os aspectos da 

contemporaneidade podem se aliar a história da filosofia, não era uma proposição deste 

trabalho tentar demostrar que ela não se faz importante no ensino de filosofia, mas sim que o 

modo como a mesma se faz presente, e é trabalhada na maioria das aulas de filosofia pode ser 

repensado e adaptado.  

Outra percepção, é de que os alunos estimulados e orientados criaram linhas de fugas 

que surpreenderam as expectativas traçadas inicialmente na elaboração dessa proposta de 

ensino de filosofia e de como as aulas se tornaram mais dinâmicas e ricas em elementos 

construtivos e avaliativos. Importante salientar a dificuldade encontrada em aliar todo o 

trabalho a quantidade de aulas reservadas para a disciplina de filosofia, que era de apenas uma 

aula por semana, problema esse que foi sanado com a doação de três aulas pelo professor de 

uma das disciplinas técnicas do curso e por um encontro de cinco aulas sugerido pelos 

próprios alunos no turno oposto.  

Outro elemento importante detectado durante o desenvolvimento do projeto, é a 

percepção que o mesmo não deve ser desenvolvido em todas as unidades de forma integral, é 

importante se trabalhar a filosofia também em outros moldes avaliativos e didáticos. A 

proposta nesse aspecto é de se aliar esse projeto e suas vertentes aos outros métodos de se 

ensinar filosofia já existentes em uma junção das práticas educativas desenvolvidas e 

propostas nesse projeto, e não de eleger o mesmo como o método adequado a toda e qualquer 

situação do ensino de filosofia, os métodos podem dialogar e completar-se entre si, em um 

movimento de multiplicidade, interdisciplinaridade, opções e técnicas.  

Outro aspecto é que se pode compreender com a intervenção que o mesmo pode se 

adequar e ser desenvolvido com outros conteúdos ou disciplinas do currículo. O método não 

se fecha em si mesmo ou no ensino de filosofia, ele é dinâmico, dialógico e pode se 

reestruturar com o auxílio dos alunos e do professor que o conduz. Produzindo, assim, novas 

linhas de fugas e se estabelecendo como um mapa aberto. 
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4.5 Vozes que falam: Perspectiva de uma nova proposta de se ensinar filosofia 

  

Nesta seção do capítulo IV, desenvolveremos a análise e a interpretação dos dados 

obtidos através do grupo focal realizado com a turma de Eletromecânica. O grupo focal foi o 

último instrumento de produção de dados desenvolvido por nós e finaliza a nossa análise com 

os resultados obtidos após a aplicação do projeto de intervenção, por meio das respostas dos 

alunos. Para o melhor desenvolvimento do grupo focal dividimos a turma de trinta alunos em 

três grupos de dez alunos, optamos em desenvolver as etapas de gravações do grupo focal em 

um pequeno auditório do Campus afastado das salas de aula e demais dependências 

administrativas. Não conseguimos agendar um horário em outro espaço com os alunos devido 

aos horários de aulas do cursinho pré-vestibular que os mesmos frequentam, deste modo, o 

território mais neutro encontrado por nós se configurou o auditório mencionado acima.  

Para a interpretação dos dados obtidos com o grupo focal, optamos por agenciá-los 

conforme a semelhança que apresentavam em uma tentativa de que com esse movimento os 

dados nos auxiliassem na busca pela resposta para a nossa questão de pesquisa e os objetivos 

estipulados para a realização do nosso trabalho.  

Desenvolvemos as análises e interpretação das repostas dadas aos nossos 

questionamentos realizados aos alunos no grupo focal, através de um movimento de diálogo 

com Deleuze e Guattari em uma tentativa de novamente tentar estabelecer um viés 

interpretativo das teorias desses autores com o campo educacional e do ensino de filosofia. 

Procurando sempre nos orientarmos pela nossa questão de pesquisa que nos norteou no 

desenvolvimento desse trabalho: De que forma as práticas Educativas dos professores de 

Filosofia influenciam na concepção de utilidade do conhecimento filosófico entendida pelos 

alunos do curso de Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – campus Vitória da Conquista? 

Desse modo, dividimos as respostas obtidas com o grupo focal em quatro grandes 

grupos, onde agenciamos as respostas com o intuito de tentarmos esclarecer e interpretar as 

perspectivas e os motivos que influíram os participantes em produzirem tais respostas. As 

repostas foram de grande valia para o entendimento da nossa questão de pesquisa, bem como 

das adaptações e melhorias que poderemos realizar no projeto de intervenção em outras 

turmas ou escolas.  
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4.5.1 Pode se dizer que a Filosofia e útil? Quando e para que?  

 

Uma das nossas preposições iniciais ao desenvolvermos esse trabalho foi o diálogo 

que tentamos estabelecer entre utilidade e utilitarismo na perspectiva contemporânea, em 

especial nos aspectos de utilidade ou inutilidade atribuído pelos alunos à filosofia. O nosso 

primeiro movimento foi de identificar em que patamar se situava a filosofia para os alunos da 

turma de Eletromecânica dentro desses dois extremos. 

Para tal feito, buscamos respostas por meio de uma das perguntas do questionário 

inicial aplicado com a turma. Através das repostas dos alunos, identificamos que a maioria 

dos alunos não conseguiram estabelecer ou enxergar um viés de utilidade para a filosofia, seja 

em suas vidas ou para a sociedade. Deste modo refizemos a pergunta: A filosofia possui 

alguma utilidade? O conhecimento filosófico é importante para a atual sociedade? Na 

expectativa de obtermos mais dados e meios interpretativos sobre como as práticas educativas 

desenvolvidas no decorrer dos anos nas aulas de filosofia podem ter contribuído ou não para 

tal entendimento. E se os alunos apresentavam outras linhas interpretativas que divergiam das 

respostas anteriores dadas por eles no questionário.  

De início, os alunos ficaram bem receosos em responder à pergunta, expliquei 

novamente o quanto era importante debater a questão e respeitar o posicionamento de todos. 

A medida que o primeiro aluno fez seu relato, os demais alunos foram se mostrando à vontade 

e se posicionaram. Creio que o grande receio dos alunos era de, assim como nas respostas 

dadas ao questionário, não encontrarem um valor de utilidade para a filosofia dentro da 

perspectiva utilitarista difundida em sociedade aos outros campos do conhecimento.  

Assim sendo, seguem alguns relatos que exemplificam de maneira clara o 

entendimento que a maioria do grupo apresentou sobre essa questão (Quadro 10).  

Analisando esses relatos, percebemos o quanto os alunos possuem dificuldades em 

estabelecer um viés de utilidade para a Filosofia, alguns mostram-se um pouco confusos em 

relação a delimitar de maneira objetiva um viés de utilidade, no entanto, diferente das 

respostas dadas ao questionário inicial, eles começam a expressar um olhar de aplicabilidade e 

utilidade da filosofia em suas vidas.  
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Quadro 10: Relatos do grupo 

Pude perceber ao longo deste projeto o quanto a filosofia pode se situar além de estudar só a sua 

história e de decorar teoria de filósofos. Foi um fato que até comentei com o pessoal do meu grupo. 

E que acredito sim que ela possui uma utilidade. (Aluno 1A, grifo nosso)  

 

Eu sempre achei que a filosofia era uma espécie de você racionalizar as coisas. Como ela não é, tipo 

assim… Diferente das outras disciplinas que são cegas para si mesma, a filosofia, ela tenta ao máximo 

racionalizar as coisas. Então assim, o que eu pude perceber ao longo do projeto, foi que a filosofia é 

necessária para você saber interpretar uma questão que sempre foi levada de forma 

extremamente subjetiva para um âmbito mais próximo de nossas vidas. Nunca se racionalizou 

suicídio e nunca se buscou tentar analisar fatores que poderiam desencadeá-lo nesse Instituto, acho 

que essa forma mostra o como a filosofia é útil sim. (Aluna 1B, grifo nosso)  

 

 Eu posso dizer que a filosofia é útil sim .... Eu acredito que um dos grandes papeis da filosofia e fazer 

com que a gente discuta a nossa realidade e racionalize sobre ela, tenha diálogos com vários temas e 

não só teorias.... Buscar aproximar a teoria da vida, eu gostei desse movimento. (Aluna 1 C, grifo 

nosso) 

 

Eu pude perceber que a filosofia mesmo não sendo como a ciência, que fez a humanidade evoluir 

muito.... Ela pode contribuir para que as pessoas evoluam pessoalmente e deste modo já é uma 

utilidade. (Aluno 1 D, grifo nosso) 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

É perceptível em algumas falas os aspectos trabalhados e desenvolvido por nós ao 

longo do projeto de intervenção. Como o fato de aproximar a teoria da vida, movimento esse 

presente na fala da aluna 1C e que foi recorrente na fala da maioria dos alunos da turma. 

Outro aspecto importante foi a resposta da aluna 1A, que relata que a filosofia pode se situar 

muito além da história da filosofia, e de que mesmo acreditando que a filosofia possui uma 

utilidade, a mesma não esclarece qual seria. O que retrata bem a dificuldade inicial dos alunos 

em situar a filosofia em uma esfera de utilidade. Aspecto esse que se tornou um dos 

pressupostos de desenvolvimento da nossa proposta de ensino de filosofia, a aproximação e o 

diálogo do conhecimento filosófico para além de sua esfera historicista, no entanto, esse além 

remete não ao abandono da história da filosofia e sim a construção do diálogo aos olhos de 

todos e por diferentes meios. Essa nossa concepção se assemelha e dialoga com o que defende 

Cerletti, quando propõem que:  

 

Ensinar Filosofia é dar um lugar ao pensamento do outro. Não tem sentido transmitir 

‘dados’ filosóficos (isto é, informação extraída da história) como se fossem peças de 

uma loja de antiguidades com a qual os jovens não teriam qualquer relação. Não há 

sentido em tentar transmiti-los sem vivificá-los no perguntar dos alunos. A lógica do 

antiquário filosófico, que atesoura joias para oferecê-las a alguns poucos 

privilegiados, emudece o filosofar e mutila sua dimensão pública. A Filosofia não é 

uma questão privada, ela se constrói no diálogo. Ensinar significa retirar a Filosofia 

do mundo privado e exclusivo de uns poucos para colocá-la aos olhos de todos, na 

construção coletiva de um espaço público. Por certo, em última instância, cada um 

escolherá se filosofa ou não, mas deve saber que pode fazê-lo, que não é um 
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mistério insondável que apenas alguns atesouram. E, nisso, o professor tem uma 

tarefa fundamental em estimular à vontade (CERLETTI, 2009, p. 87). 

 

Outro ponto relevante e recorrente na maioria das falas, foi o fato de a filosofia não ser 

como a ciência, esse não ser, revela nas entrelinhas o fato de grande parte dos alunos 

compreenderem que a Filosofia não possui a capacidade para desenvolver tecnologias ou 

melhorias para a humanidade. O que constatamos com as respostas dadas pela maioria dos 

alunos entrevistados, é que em suma maioria eles passaram a identificar uma utilidade na 

filosofia, no entanto, essa utilidade não se encontra no mesmo patamar da ciência, porém 

houve um movimento positivo de mudança em relação às respostas a essa mesma pergunta 

dadas pelos alunos no questionário inicial. Os alunos em suma maioria passaram a 

compreender e defender que a utilidade da filosofia, mesmo não se situando em uma esfera de 

utilidade como da ciência, não a torna desnecessária e sem importância em suas vidas.  

 

4.5.2 O conhecimento filosófico é mais importante que o conhecimento científico? 

  

No desenvolvimento deste trabalho a nossa proposta e intuito nunca se posicionou no 

sentido de colocar a filosofia no mesmo patamar de igualdade ou superioridade em relação a 

ciência ou qualquer outro campo do conhecimento, pelo contrário nosso intuito e 

entendimento era de apontar e compreender a percepção dos alunos e de buscar agenciar 

linhas de fugas que pudessem proporcionar mudanças para as questões colocadas. Deste 

modo, nos surpreendeu o fato de 93% doa alunos responderem ao questionário inicial que 

compreendiam o conhecimento científico como sendo mais importante que o filosófico. Ao 

longo do desenvolvimento do projeto buscamos meios e estratégias que possibilitassem aos 

alunos construírem um entendimento de que todas as áreas do conhecimento possuem seu 

grau de importância e que juntas são de extrema necessidade em nossas vidas e sociedade. 

Tais movimentos podem ser percebidos nos relatos agenciados no quadro 11.  

A percepção da maioria dos alunos exemplifica em suas falas o reflexo de tudo que 

buscamos desenvolver ao longo das etapas do curso de intervenção, onde buscamos 

desenvolver um movimento no qual a Filosofia não se fechava em si mesma, e a compreensão 

de que todas e quaisquer campos do saber possuem sua utilidade e necessidade na vida de 

cada indivíduo, seja de modo pessoal ou social. Essas preposições ficam claras na fala do 

aluno 1G, onde o mesmo demonstra o entendimento de que ambas as áreas possuem focos 

diferentes. Outra percepção que foi bem clara na fala dos alunos, foi o fato de que, a Filosofia 

se aproximando da prática, entendida por eles como vida, e que a mesma pode possuir 
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significância em suas vidas, movimento este que foi possível graça as linhas de fugas que 

criamos ao estabelecermos um diálogo com diferentes áreas do conhecimento em um 

movimento onde nem um saber era protagonista e sim colaboradores de uma instância maior, 

o conhecimento.  

 

Quadro 11: Percepção dos alunos sobre ciência e filosofia 

Eu acho que isso conversa com o que eu falei anteriormente. A ciência ela é cega para si mesma. Se a 

gente usar só a ciência, seriamos somente bestas que calculam. A filosofia é o que permite a 

gente realizar a união do todo e de todas as áreas. Então não vejo como a ciência sendo mais útil e 

sim que cada uma contribui ao seu modo para nossas vidas. (Aluna 1 E, grifo nosso) 

 

 Eu acredito que ambos são de extrema importância. Antes do projeto eu enxergava a filosofia como 

algo mais na parte teórica, porém depois do projeto percebi que todas aquelas questões que nós 

estudamos podem sim ser trazidas para a prática e como experiência para melhora do nosso 

aprendizado. Eu acho que eles se complementam. A filosofia.... Depois desses experimentos 

práticos conseguiu nos mostrar que não só a ciência é importante, mas ela também. Por que ela 

meio que me dá uma outra visão de mundo a partir dos questionamentos e levantamentos que 

trouxemos anteriormente nas aulas. (Aluno 1 F, grifo nosso) 

 

Eu vejo os dois tendo um foco diferente. Mas pessoalmente eu ainda consigo... Com minha visão 

pessoal colocar a ciência em um patamar acima. Porquê da forma como eu enxergo o poder da ciência 

é a criação das tecnologias. Aí eu acho que traz uma utilidade muito maior. Talvez essa utilidade seja 

mais clara, mas para mim essa utilidade é muito mais palpável, vamos dizer. Ela traz muito mais 

resultados do que a utilidade da filosofia, que é mais uma questão humana, vamos dizer assim, 

uma questão de conforto e tal. Então ainda colocaria a ciência por essa questão como sendo mais 

útil. Com a ciência a gente consegue manipular a natureza para trazer para gente resultados, 

melhorias palpáveis do meio, e formas de ter uma vida melhor comparado aos anos anteriores.  

Eu acho que a filosofia não traz essa mudança grande na nossa vida. Então eu colocaria a ciência nesse 

patamar, mas não desmereço mais a filosofia e passei a entender sua utilidade em outros aspectos.  

(Aluno 1 G, grifo nosso) 

 

Acredito que a filosofia tem um valor até mais importante do que a ciência, no meu pensar. Mas 

assim… Ah a ciência tem uma certa aplicabilidade em melhorar, em tornar a nossa vida mais... 

Vamos dizer assim, menos difícil, criar uns utilitários e caminhos mais fáceis. Mas acredito que a 

filosofia ela parte desse princípio inicial, esse pontapé. Por exemplo, para você poder entender ciência 

a própria filosofia já parte desse conceito de estudá-la. É meio que uma metalinguagem. Então acho 

que nessa concepção ela é muito mais difícil. Ela não se prende só no conhecimento de si mesmo, né? 

Nessa questão ontológica, mas ela transcende toda essa questão. Por exemplo, quando você estuda a 

razão, quando você estuda a ciência e o próprio método científico. Então eu acho que ela é de 

extrema importância para.... Eu chego a pensar até mais importante que a própria ciência por 

isso. Então ambas são importantes. (Aluno 1 H, grifo nosso) 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Com esse movimento buscamos “desengavetar” os conhecimentos e conceitos 

tentando ao máximo nos distanciarmos do modelo de ensino baseado em um sistema arbóreo 

onde a filosofia e demais campos do conhecimento se centralizam e enraíza-se em si mesmo 

em um movimento rizomático do ensino.  
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4.5.3 Quais os aspectos que vocês consideram como sendo os mais diferentes e relevantes 

da prática educativa adotada por nós no desenvolvimento deste projeto de 

intervenção, e no que elas divergem das práticas educativas adotadas ao longo dos 

anos pela professora regente de filosofia em suas aulas?  
 

Em nossa esfera construtiva e interpretativa deste trabalho buscamos ao longo de sua 

elaboração e aplicação linhas de fuga que nos possibilitasse compreender quais os motivos 

que contribuíram para que os alunos em sua maioria possuíssem o entendimento da filosofia 

como algo inútil e distante de suas vidas. Para tanto, optamos por nortear a buscar por 

respostas para nossa indagação através da compreensão e interpretação das práticas educativas 

desenvolvidas pela professora de filosofia com esses educandos em suas aulas.  

Nosso entendimento, nunca foi de que um método é melhor ou supera o outro, mas 

que se faz necessário conhecer, entender e tentar trabalhar diferentes métodos e formas de se 

ensinar, seja a filosofia ou qualquer outro tipo de conhecimento. Os alunos nos dias atuais não 

aprendem mais tão bem como as gerações passadas aprendiam com métodos voltados para 

aquela época e realidade, é necessário um movimento de adaptação as novas tecnologias, 

modos de se ensinar e se avaliar. O papel do professor de acordo com Deleuze é de ser 

inspiração “O que faz parte do papel do professor é o que eu disse sobre o ensaio anterior e a 

inspiração. Esse é o papel do professor” (DELEUZE, 1988, p. 85). Inspiração essa que se 

caracteriza como o movimento que permite ao aluno criar, recriar, questionar. O professor 

seria segundo Deleuze, um maestro que guia seus alunos assim como o maestro o faz com sua 

orquestra, e esses que por sua vez também fazem parte do processo possuem voz ativa e 

colaborativa.  

Quando detectamos em nossas observações as práticas educativas da professora de 

filosofia de Eletromecânica e como elas se aproximavam de um modo mais historicista de se 

ensinar filosofia o nosso entendimento e objetivo nunca foi o de eliminar ou invalidade a 

viabilidade e importância dessa forma de se ensinar filosofia e sim de criar rizomas através das 

questões a historicidade também se fizesse presente em meio a outros aspectos traçados. Assim,  

 

Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e retoma segundo 

uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas. [...] Todo rizoma compreende 

linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, territorializado, 

organizado, significado, atribuído, etc., mas compreende também linhas de 

desterritorialização pelas quais ele foge sem parar [...] essas linhas não param de 

remeter umas às outras (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 25-26).  

 

Desse modo, nosso intuito foi de desenvolver uma proposta rizomática centrada na 

multiplicidade e na interdisciplinaridade, na qual a história da filosofia também se fez 
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presente. A todo momento buscamos, ao longo do projeto, situar os alunos em um movimento 

no qual as linhas de fugas criadas por eles para o estudo do tema suicídio se remetessem uma 

as outras em um movimento não de exclusão e isolamento, mas de retorno, criação e 

reconstrução.  

Outro aspecto que buscamos desenvolver com os alunos centraram-se na autonomia e 

participação destes em todos os processos das aulas, na busca e no estímulo, de que eles 

desenvolvessem um movimento dialógico e interdisciplinar perante ao ensino de filosofia. Com 

este movimento os alunos se remeteram ao problema do suicídio e no processo de seu 

entendimento e de buscar por possíveis soluções estabeleceram muito mais que linhas de fugas. 

Os aspectos trabalhados se mostram claros nos relatos dos alunos em destaque (Quadro 12). 

 

Quadro 12: Relatos dos alunos – um movimento dialógico e interdisciplinar 

Quando você coloca uma coisa do nosso cotidiano aquilo que a gente está vivenciando, como essa 

questão do suicídio estava presente na sociedade contemporânea, você acaba meio que criando 

olhares.... Foi o que fizemos em sala de aula, expondo o que nós pesquisamos, o que estudamos. Já na 

outra metodologia quando você tem um assunto ali conteudista, determinado, você acaba não 

conversando, dialogando com as outras pessoas, sobre o que elas trazem, o que elas também 

constataram ao ler aquele documento, ao ver as coisas que acontecem na sociedade. Então esse 

método.... Essa metodologia de dar aula eu gostei bastante. Eu gosto de falar. Eu gostei muito porque 

na outra metodologia eu não tinha essa liberdade de estar falando, eu não tinha esse espaço. 

(Aluna 1 J, grifo nosso) 

 

Eu já acho que a diferença é que a gente pode perceber a presença da filosofia. Porque antes a gente 

via a filosofia como algo distante. A gente só ficava lendo o texto e tendo que produzir texto e 

para a gente era chato. Hoje não, a gente vê a filosofia com vários viés, com aplicabilidade; não 

só o tema do suicídio, mas todos que nós estudamos podem ser tratados dessa forma. Então a gente vê 

que para nossa (inteligência) o que a gente via como algo chato, tem uma aplicabilidade. A gente não 

sabia, porque nós só liamos textos. Mas não fazíamos isso no contexto atual. Então eu acho que 

agora podemos aplicar a filosofia em nossas vidas sim.... Antes era algo chato. Hoje é algo que a 

gente vê uma utilidade, uma presença na nossa vida. (Aluno 1K, grifo nosso)  

 

A diferença principal da metodologia utilizada agora para a metodologia que era utilizada 

anteriormente foi a questão da participação dos alunos. Por que na metodologia utilizada nos 

outros anos era uma metodologia mais de aula, de quadro, uma coisa mais metódica. Uma coisa 

mais metódica de passar o assunto. E a metodologia utilizada pela senhora nesse projeto foi uma 

metodologia que trouxe um diálogo entre os alunos, uma exposição de pensamento, questionamentos 

que foi…. Eu acho mais enriquecedor do que uma exposição metódica de teoria pela teoria. 

(Aluno 1L, grifo nosso)  

 

Eu acho que foi mais interessante. Porque a gente não vinha para a aula só para decorar o 

conteúdo e fazer a prova. A gente vinha, para fazer parte de tudo, estava discutindo o assunto, 

propondo coisas e sendo avaliado por isso também. Então não tinha aquela pressão, eu vou lá só para 

ouvir, aprender porque eu tenho que passar na prova. A gente discutia e se interessava por isso, pelo 

conteúdo. Então por isso achei muito interessante. O modo como fomos avaliados não causava 

ansiedade, pois eram diferentes formas e não só prova escrita. (Aluna 1M, grifo nosso)  
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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É importante destacar na fala do aluno 1K, os seguintes elementos, a liberdade dada 

por esse método para que os sujeitos questionem, debatam e dialoguem sobre o tema. No 

entanto, ressaltamos que esses diálogos que ocorreram durante todas as aulas foram 

estimulados em um sentido no qual os alunos se centrassem em preposições interpretativas 

dos autores trabalhados e estudados, em um movimento que aproximassem essas teorias e 

ideias dos anseios do dia a dia desses educandos, mas não do achismo e sim do referendado e 

construído por eles ao longo de seus estudos para as apresentações.  

Um importante aspecto de diferença relatado pelos alunos em suas repostas, foi o 

quanto conseguimos aproximar a filosofia de suas vidas, de forma que a distância entre ela e 

as questões que tangem o seu dia a dia fossem encurtadas. Fato esse expresso pelo aluno 1K, 

em sua fala, com um adendo para outra observação feita pela grande maioria dos alunos sobre 

os instrumentos didáticos utilizados nas aulas. Com essa proposta rizomática o ensino é 

pautado na multiplicidade também em seus instrumentos didáticos, utilizamos de diferentes 

formas e meios para abordar e exemplificar os temas apresentados. Esses aspectos são 

ressaltados pelos Parâmetro Curriculares Nacionais da disciplina de filosofia, que norteiam o 

professor de filosofia, no exercício e desenvolvimento da disciplina.  

 

Ler textos filosóficos de modo significativo; Ler, de modo filosófico, textos de 

diferentes estruturas e registros; Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo 

reflexivo; Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e 

mudando de posição em face de argumentos mais consistentes; Articular 

conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências 

Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais; Contextualizar 

conhecimentos filosóficos tanto no plano de sua origem específica quanto em outros 

planos: o pessoal-biográfico, o entorno sócio-político, histórico e cultural, o 

horizonte da sociedade científico-tecnológica (BRASIL, 2000, p. 64). 

 

Esses aspectos também foram aplicados e desenvolvidos nos métodos avaliativos 

ondem foram mensurados diversos fatores do processo de aprendizado e de ensino, centrando-

se na multiplicidade de meios de se avaliar (Quadro 13).  

Em suas falas os alunos em suma maioria centraram-se no sentido de que aprovaram e 

reconheceram a importância de nossa proposta. Alguns pontos de suas falas nos conduziram 

as seguintes reflexões. Primeiro, a necessidade de se dialogar com alguns temas com os 

profissionais habilitados de cada área, possibilidade essa que tivemos com o aspecto 

psicológico do suicídio em parceria com o serviço de psicologia do campus, esse movimento 

enrique e fortalece as discussões além de possibilitar aos alunos um contato direto com 

pessoas que estudam e pesquisam as temáticas. Outra sugestão dada pelos alunos, foi a 

possibilidade de convidarmos para as discussões pessoas que já sentiram a propensão ao 
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suicídio ou que tiveram casos em família, para realizarem o seu relato de experiência e de 

vida.  

 

Quadro 13: Quais seriam suas sugestões para o desenvolvimento deste projeto de intervenção em 

turmas futuras?  

Eu gostei bastante desse projeto porque ele é interativo. Essa questão da gente de buscar conhecer 

as coisas e ser o protagonista de tudo. Meu grupo e no de outras pessoas eu percebi isso. Eu achei 

bastante interessante mesmo. Não que eu mudaria, expandiria a questão de trazer um profissional 

das áreas que se mostrem mais difíceis de dialogarmos sozinhos, como trouxe a psicóloga eu 

traria também um biólogo tipo assim. 

 

Poderia pegar as aulas de matemática financeira. (Risada). As aulas de matemáticas são muito 

enormes. Eu acho que principalmente por ter uma perspectiva que permite uma discussão maior, que 

permite que a gente tenha um direcionamento maior do que a gente está estudando, eu acredito que 

uma das questões que têm sido um empecilho para que a coisa tivesse ficado mais 100% ainda 

tenha sido o pouco tempo. Porque a gente tem muito pouco tempo para as aulas de filosofia e a 

gente tem muita coisa que gostaria de falar. Tudo bem que algumas vezes a gente passa um 

pouquinho do limite falando mais do que deveria. Mas mesmo dentro do que estaria no tema real… 

Dentro do que estaria na nossa perspectiva, eu acho que se a gente tivesse um tempo a mais para essa 

discussão seria muito mais interessante. Porque às vezes a gente tem algo para falar e fica se 

prendendo muito no… Aula que está acabando, coisas assim.  

 

Falar aquilo que Wendy falou na outra aula para você, que eu acho que este projeto não deveria 

se limitar somente na aula aqui do IFBA. Tudo bem que o objetivo do projeto é ser abordado na sala 

de aula, mas eu acho que o projeto tem grande potencial de crescimento, de trazer essas questões não 

só para os alunos, mas para a sociedade para os outros professores, eles também devem fazer 

parte disso, sei lá vendo que tem outros meios de se ensinar filosofia.  

 

Eu acho que a gente deveria chamar não só o pessoal da sala para fazer parte das aulas. Eu acho 

que a galera que gosta de química… no campus. Muita gente pode participar principalmente esse 

povo que é de biológicas, e eu acho que é viável fazer aquelas apresentações com o resto da galera. 

Porque as outras salas têm meninos que conversam bastante a questão da morte, a questão da 

depressão e tipo, estudar vários outros temas. O legal é que é algo que tem interdisciplinaridade. 

Por exemplo, trazendo o tema para o aspecto biológico nos mostrou muitas informações que dialogam 

muito como a química, literatura essas interações são bastante enriquecedoras.  
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Outro ponto que nos conduz a reflexão é a questão do tempo para a realização das 

aulas, ponto relatado pelos alunos e que nos remete a organização das disciplinas do curso de 

Eletromecânica, tratadas por nós também em um capítulo deste trabalho, onde analisamos a 

carga horária da disciplina de filosofia, que possui apenas uma aula por semana de cinquenta 

minutos no quarto ano, compreendemos que seja em uma perspectiva mais historicista ou 

nesta desenvolvida por nós, como sendo insuficiente o tempo reservado para o 

desenvolvimento de forma satisfatória das aulas de Filosofia.  

Tivemos que desenvolver diversas estratégias ao longo do projeto para sanar a questão 

do tempo, tais como: O empréstimo de aulas de outra disciplina, realização de aulas em turnos 
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opostos, sugeridas pelos próprios alunos, diminuímos a quantidade de aspectos que poderiam 

ser estudados devido ao tempo. O que percebemos com esse movimento é que mesmo com 

todas as dificuldades enfrentadas a filosofia ainda se faz presente e tenta resistir a todos esses 

empecilhos. O próprio fato de em um curso técnico, onde mais de sessenta por cento do seu 

currículo é voltado para o mundo do trabalho e da técnica, possui a disciplina de filosofia 

durante os quatro anos do curso já representa uma resistência e persistência e por alguns 

meios, uma necessidade que muitos compreendem de que ela esteja e permaneça ali.  

Outra sugestão pertinente dos alunos é de envolvermos nas aulas do projeto de 

intervenção demais alunos do campus que queiram discutir ou possam contribuir com a 

temática estudada por meio da área que atuam, o campus possui o curso de Licenciatura em 

Química, poderíamos discutir aspectos que envolvam essa área assim como o fizemos com a 

biologia.  

Um aspecto relatado pelos alunos que nos deixou extremamente satisfeitos e nos 

mostrou outras possibilidades é a sugestão de se expandir o projeto de intervenção para outras 

escolas, através de uma das células principais deste processo, o professor, nos dando margem 

para um futuro curso de formação voltado para nossa proposta rizomática do ensino de 

Filosofia no qual poderemos tanto compartilhar como aprender com outros professores.  

Em suma, conseguimos compreender e analisar com todo esse processo um viés de 

resposta a nossa preposição inicial, que nos guiou durante toda essa jornada, de que as 

práticas educativas adotadas pelos professores em suas aulas possuem sim grande influência 

no modo como os alunos enxergam a presença e a utilidade da filosofia em suas vidas, no 

entanto, ao longo desta jornada compreendemos que esse não se situa como o único fator 

responsável pelo entendimento e posicionamento da maioria dos alunos para com a filosofia. 

Percebemos que o resultado de inúmeros fatores discutidos e analisados por nós ao longo 

deste trabalho vem a somar e a contribuir para a formulação de inutilidade da filosofia 

compreendida por muitos, tais como: a sua lacuna histórica onde a mesma se encontrou 

retirada de forma abruta dos currículos das escolas brasileiras durante vários anos, a ampla 

carência de profissionais habilitados na área e o modelo de currículo vigente onde a filosofia e 

grande maioria das disciplinas de cunho humanístico se encontra colocadas de modo muitas 

vezes figurante, onde as mesmas buscam resistir e persistir de todas as formas aos entraves e 

dificuldades encontrados.  

Um outro aspecto que se tornou perceptível ao longo da construção e reconstrução 

deste trabalho e do contato diário com o método desenvolvido, é que a Filosofia possui, em 

suas bases, meios, formas, modos e conceitos que a permitem ser atemporal e que essa 
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característica somando-se às suas outras também naturais como: sua autonomia, radicalidade, 

historicidade, universalidade faz com que a mesma seja essencial, necessária e útil em nossas 

vidas. 

  

4.6 Caminhar para si: uma nova perspectiva do ensinar Filosofia 

 

Começo a minha jornada de analisar os impactos e contribuições desta pesquisa, que 

foi desenvolvida ao longo de inúmeros meses, nos quais me doei e me inquietei, com o 

pensamento de Heráclito.  

 

Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra 

novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. 

Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, 

o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários (REALE, 

1993, p. 64). 

 

Embasada por esses conceitos que me coloco a refletir sobre o processo de formação e 

modificação da minha prática educativa ao longo desta pesquisa. De início, a única certeza 

que detinha era que a caminhada não seria fácil, e a mesma assim se fez. Os conceitos, 

métodos e metodologias, aprendidas por mim ao longo do meu processo de formação como 

educadora tiveram que ser constantemente questionados, em um processo que me permitiu 

tentar algo novo sobre a difícil tarefa de se propor ensinar filosofia. Admito que durante o 

processo me coloquei a questionar a minha própria prática desenvolvida ao longo dos anos e a 

prática que estava propondo, e com isso pude perceber que ambas se contemplavam, pois, a 

atual prática proposta por mim surgiu de um processo de evolução e crítica da prática anterior. 

No processo de desenvolvimento deste trabalho, alguns dos empecilhos aos quais tive 

que lidar, foram as dúvidas, angústias e os questionamentos, que eu inúmeras vezes realizei 

acerca do método proposto. Será que não estaria realizando e propondo apenas mais do 

mesmo? Não estaria sendo pretensiosa de mais ao tentar julgar o que é correto ou não em um 

ensino de Filosofia?  

Em meio a realização e conclusão deste trabalho pude encontrar respostas a esses 

questionamentos. De fato, pude entender que, por mais que me esforçasse não conseguiria 

propor e desenvolver algo absolutamente inédito sobre o ensino de Filosofia, pois para a 

minha formulação de entendimento do que seria correto e mais adequado a esse ensino, tive 

contatos com diversos métodos de ensino, dos quais alguns me aproximei e me apropriei e 

outros aos quais adaptei ao contexto no qual estava imersa e teci algumas críticas, deste modo 
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pude perceber que não estava a realizar apenas mais do mesmo, perante a tantos métodos 

existentes de ensino de Filosofia, e sim tentando e desenvolvendo mais um olhar sobre o lugar 

que ocupo como educadora e a minha percepção sobre as coisa, e que sim, em alguns aspectos 

ele teria algo de novo. 

A minha segunda inquietação também foi solucionada quando pude perceber que a 

proposta não era a de julgar ou invalidar métodos já existentes e sim de propor mais um viés 

de fuga para um problema recorrente, que é o de aproximar a filosofia do dia a dia dos 

educandos e da mesma se fazer compreender para eles.  

Durante as etapas do trabalho, pude me desvencilhar de algumas amarras da minha 

formação que ainda se faziam presentes de alguma maneira, como a concepção de autoridade 

e poder exercido pela figura do professor. Percebi que a autoridade e as responsabilidades 

podem ser divididas e que essa divisão não afeta o respeito e a importância do professor em 

sala de aula, que a autonomia, colaboração e cooperação devem ser despertadas a fim de 

desenvolvermos em cada ser a sua inclinação para duvidar e questionar, seja o método, o 

professor a si mesmo e o mundo.  

Constatei que por mais inovador que seja o método proposto, ainda nos esbarramos em 

questões diárias que necessitam ser enfrentadas, o tempo que se tornou insuficiente para 

discutir tudo que se queria, a limitação, o dosar da fala, em prol de um cumprimento de 

horário, os arranjos de fugas como empréstimos de aula, a cobrança por desenvolver em meio 

a vida que pulsa lá fora um conteúdo que a traga para dentro da sala de aula. E com isso 

compreendi que por mais que se proponha métodos e se desenvolva inúmeras linhas de fugas, 

que muito ainda necessita ser feito, que tanto as políticas públicas, o currículo, o modelo de 

formação que nós professores somos inseridos e moldados anos após anos nas universidades 

necessita ser revisto para as necessidades atuais desse novo perfil de educando que se 

encontra em nossas salas de aulas.  

Compreendi que é necessário refletir constantemente sobre nossas práticas diárias 

enquanto educadores e que as mesmas não devem seguir um modelo único, tendo em vista 

que os sujeitos agentes de todo o processo educacional são singulares e que os professores 

assim os são. De fato, todo esse processo contribui para que eu repensasse o meu papel como 

educadora e defensora de uma filosofia para a vida e de como, mesmo que em pequenas gotas 

podemos modificar o posto e o imposto. Percebi que o lugar que devo exercer e ocupar não 

deve se situar apenas na crítica pela crítica, que é preciso mais, é necessário enfrentar o 

problema de frente e criar meios e possibilidades para modificá-lo.  
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De modo particular, entro diariamente no rio de minhas salas de aula, não mais como a 

mesma Professora de Filosofia Valquíria Dias, que começou essa jornada, e guardo a certeza 

que os educandos que a trilharam comigo também não os são. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação é um dos pilares de sustentação da sociedade, por ela e por meio dela que 

podemos escrever e reinventar nossas vidas e a sociedade em que vivemos. Com ela, nos é permitido 

sonhar, deslumbrar novos horizontes e perspectivas, desenvolver inúmeras linhas de fugas e de fato 

evoluirmos como seres em constante transformação. Deste modo, consideramos mais que válidas as 

inúmeras pesquisas realizadas a esse respeito.  

Ao refletirmos sobre o estudo que realizamos, que permeiam “As Relações entre a Filosofia, a 

Prática Educativa e a Utilidade do Conhecimento Filosófico”, entendemos e pudemos constata o 

quanto as práticas educativas desenvolvidas pelos professores de Filosofia em suas aulas influenciam 

de forma direta na concepção da maioria dos alunos em definir o conhecimento filosófico como sendo 

algo inútil em suas vidas. No entanto, por meio de nosso estudo podemos compreender outras 

perspectivas que vem a se somar as práticas educativas desenvolvidas pela professora em suas aulas de 

filosofia que contribuem para esse cenário, tais como: a estruturação curricular, a lacuna histórica 

deixada pelo afastamento da disciplina de filosofia de forma regulamentada dentro dos currículos das 

escolas brasileiras e a pouca interdisciplinaridade entre os campos do conhecimento. Esses são alguns 

dos elementos que contribuem para o distanciamento da juventude para com a filosofia e a constatação 

de inutilidade da mesma por muitos destes.  

Investigamos ao desenvolvermos um contato direto com os educandos e com a discente 

responsável pela disciplina de filosofia da turma de Eletromecânica, o modo como eram 

desenvolvidas, recebidas e interpretadas as práticas educativas ali realizadas. E no decorrer deste 

movimento pudemos nos despertar para o fato de como se pode aprender filosofia em práticas 

educativas diferentes das ali presenciadas. No entanto, nos propomos a realizar esse movimento 

centrados na percepção de que, não estaríamos atrelados a concepção por muito difundida, de que é 

papel do professor ensinar e do aluno aprender. Guiando-nos pelas preposições teóricas de Gilles 

Deleuze e seus parceiros, compreendemos que não existe uma única forma de aprender e completo 

aqui por dizer que tão pouco de se ensinar, “Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de 

qualquer forma que aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela 

assimilação de conteúdos objetivos” (DELEUZE, 2003, p. 21). 

Deleuze completa ainda dizendo “Quem sabe como um estudante pode tornar-se 

repentinamente ‘bom em latim’, que signos (amorosos ou até mesmo inconfessáveis) lhe serviriam de 

aprendizado?” (DELEUZE, 2003, p. 21). Isso tira de nós qualquer ambição em relação à detenção e à 

transmissão do saber. Porém, quando nos referirmos ao fato de se tirar a detenção, não significa que 

queremos dizer, que se retira de nós o compromisso e a responsabilidade em buscarmos desenvolver 

da melhor forma as práticas educativas propostas e compreendidas por nós como importantes. Nossa 

compreensão, é de que o ensinar e o aprender, também podem ser desenvolvidos de forma rizomática, 

imanente, centrando-se na multiplicidade e no desenvolvimento de linhas de fugas. 
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O percurso metodológico traçado e desenvolvido por nós foi fundamentalmente importante 

para nos orientar e conduzir neste entendimento que constatamos. Os relatos dos sujeitos participantes 

que abordamos ao longo das investigações foram de extrema importância para a nossa formulação e 

entendimento do problema proposto.  

Assim sendo, ao final deste trabalho apontamos que os sujeitos de nossa pesquisa em sua 

maioria compreendiam ao início de nossas investigações o saber filosófico como inútil e que se pode 

constar que essa visão estava sobremaneira interligada com as práticas educativas desenvolvidas nas 

aulas de filosofia ao longo dos quatro anos de curso de Eletromecânica. O que se pode compreender é 

que os agenciamentos produzidos pelos alunos na intervenção mostram que é possível uma outra 

relação com o saber filosófico e que esta pode mudar a percepção dos jovens sobre este saber e que 

esta mudança pode começar pela prática educativa implementada pelo docente.  

Com isto, podemos até afirmar que há uma diferença que precisa ser acentuada, quando se 

trata de ensinar filosofia, que uma coisa é formar o filósofo e outra é ensinar filosofia para que os 

alunos sejam potencializados à iniciação filosófica. A questão toda é que antes de se tornar filósofo e 

produzir conceitos, tal como argumenta Gilles Deleuze e Félix Guatarri, os sujeitos precisam interagir 

com o universo filosófico de modo significativo e, em muitas práticas, isto não está acontecendo, 

porque, em geral, pressupõe-se, e muitas práticas educativas reproduzem isto, que a mesma prática que 

forma filósofos na academia deva ser a mesma que potencializa os jovens a interagirem com o 

universo do saber filosófico.  

O que resta dessa lição filosófica para a prática educativa é mostrar que podemos potencializar 

os sujeitos a agirem de modo diferente, para que eles possam por si mesmos decifrar os signos que 

lhes atravessam. É da confrontação com esta multiplicidade que surgem os agenciamentos, que 

mantém os sujeitos ativos diante do mundo, fazendo-os produtores de sentido no mundo.  

Particularmente, para nós, a realização desta pesquisa foi de grande valia por ampliar a nossa 

compreensão acerca das diferentes práticas educativas e como elas podem influenciar de forma 

determinante sobre os sujeitos praticantes do processo de ensino e aprendizagem, além mais, que de 

modo constante necessitamos nos centrar no exercício de pensar e repensar nossas práticas educativas 

diárias.  

Compreendemos, que este trabalho não se encerra ou fecha-se em si. Deste modo, o mesmo é 

cabível e passível de novos olhares e ramificações, assim como a sua implementação e estudo, 

mediante a um novo cenário educacional, com a possibilidade de analisá-lo envolto a realidade do 

ensino de filosofia em escolas da rede pública estadual, as quais possuem o ensino de filosofia, afim 

de se compreender e possibilitar novas linhas de fugas e multiplicidades acerca do ensino de filosofia.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “AS RELAÇÕES ENTRE 

A FILOSOFIA, A PRÁTICA EDUCATIVA E A UTILIDADE DO CONHECIMENTO 

FILOSÓFICO’’ Neste estudo pretendemos, Investigar: De que forma as práticas Educativas dos 

professores de Filosofia influenciam na concepção de Utilidade do conhecimento filosófico entendida 

pelos alunos do curso de Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – Campus Vitória da Conquista. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é o fato de 

compreendermos como de extrema importância, as investigações e analises sobre o ensino de 

Filosofia e sua Utilidade. Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Gostaríamos 

de pedir que respondesse a um questionário e participasse de uma intervenção de ensino, a qual será 

aplicada em 12 encontros com duração de 1 aula de 50 minutos cada. O questionário deverá ser 

respondido no primeiro encontro. Nessa intervenção, tomaremos como referencial as três etapas para 

o encaminhamento do trabalho com Ensino de Filosofia: Sensibilização Crítica, Problematização e 

Ação Prática. A etapa de Sensibilização Crítica, consiste em desenvolver em sala de aula tanto os 

temas curriculares obrigatórios, como os temas travessais propostos pelo currículo de uma forma 

dialógica, dinâmica e que estimule a autonomia e participação dos educandos. Nesta primeira etapa o 

aluno é levado a senilizar-se sobre os temas propostos de maneira que comece a enxergar não apenas 

os aspectos históricos dos conteúdos, mas também a sua relevância e aplicabilidade na vida 

cotidiana. Na etapa Problematização, o aluno já ciente dos conteúdos e suas proposições críticas e 

históricas são levados a discutir e problematizar os conteúdos estudados com situações da sua 

realidade e do seu cotidiano, estabelecendo um paralelo entre víeis histórico e cotidiano, 

transformando as teorias, temas e diálogos em situações e discursões relevantes para sua formação 

educacional e humana. Na terceira etapa a Ação práticas os alunos apresentarão os resultados de 

suas problematizações e estabelecerão com a turma um diálogo crítico sobre a realização dos 

trabalhos. Posteriormente realizarão uma análise de todo o processo ao qual foram inseridos ao 

participarem do projeto de intervenção, a intenção neste momento é de captar a percepção e opinião 

dos alunos sobre todo o processo e avaliar a possibilidade de adequações ou mudanças no processo, 

bem como de validar instrumentos que tenham colaborado com a aceitação e entendimento do 

mesmo. A proposta do projeto de interversão é desenvolver nas aulas de filosofia um sistema 

dialógico e crítico construído a partir das percepções, experiências, opiniões e o dia a dia dos 

educandos, trazendo assim a filosofia para um víeis Socrático, que praticava e defendia, que a 

filosofia deve estar em todos os lugares, sendo discutida e construída de diferentes formas. Neste 

sentido a participação e colaboração dos alunos na elaboração e desenvolvimento das aulas é um 

instrumento fundamental neste processo, no qual o aluno passa a ser construtor do conhecimento 

juntamente com o professor em um processo dialógico de troca e de comunhão, tornando assim as 

aulas e os estudos filosóficos muito mais amplos e dialógicos. No final da realização do projeto os 

alunos serão submetidos a um grupo focal no qual procuraremos detectar se houve mudanças na 

perspectiva inicial do aluno da importância do conhecimento filosófico e da utilidade da filosofia ou 

se sua percepção continua inalterada seja ela positiva ou negativa em relação ao conhecimento 

filosófico. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. Você 
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poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não causará qualquer punição ou modificação na 

forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta 

risco mínimo. Acreditamos que talvez você poderá sentir alguma ansiedade ou nervosismo durante a 

realização da intervenção de ensino ou que ainda se sintam constrangidos perante os colegas por um 

eventual erro cometido. Mas, desde já, deixamos claro que você pode desistir a qualquer momento de 

participar dessa pesquisa, pois você está sendo convidado para participar como voluntário e não tem 

obrigação alguma de participar até o final. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 

compensação ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os benefícios deste estudo são: A pesquisa poderá contribuir com seu aprendizado, com a sua 

criticidade e com uma melhor percepção sobre a filosofia e o nosso cotidiano. Os resultados estarão à 

sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 

termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você 

Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a decisão de participar se assim o 

desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Jequié, ____ de ______________ de 20__ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: VALQUÍRIA DIAS DE ALMEIDA  

ENDEREÇO: HERMANO FERREIRA  

FONE: (77 ) 9816-3226 / E-MAIL: VAL_MAGALI@HOTMAIL.COM 

 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) participante 
Impressão digital (se for o caso) 
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[APÊNDICE B - Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos 

 

 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu _____________________________________,depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores (Dr. Luiz Artur 

dos Santos Cestari e Valquíria Dias de Almeida ) do projeto de pesquisa intitulado “AS RELAÇÕES 

ENTRE A FILOSOFIA, A PRÁTICA EDUCATIVA E A UTILIDADE DO CONHECIMENTO 

FILOSÓFICO”, a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.  

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para 

fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos 

das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos 

idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

Jequié - BA, __ de ______ de 200_ 

 

_______________________ ______________________________ 

Participante da pesquisa Pesquisador responsável pelo projeto 

 

 

 

 

 

 

 

  

Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho – Jequié-BA - Telefone: (73)3528-9600 / (73) 3528-9727  
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APÊNDICE C - Instrumento de coleta de dados 

 

Questionário 

 

 

Você está convidado (a) a responder as perguntas deste questionário anônimo que é parte 

fundamental da coleta de informação da pesquisa “AS RELAÇÕES ENTRE A FILOSOFIA, 

A PRÁTICA EDUCATIVA E A UTILIDADE DO CONHECIMENTO FILOSÓFICO”. Sob 

a responsabilidade da pesquisadora Valquíria Dias de Almeida, aluna do Curso de Mestrado 

Acadêmico em Educação da Universidade Estadual Do Sudoeste da Bahia (UESB) e do 

Professor Orientador Luiz Artur dos Santos Cestari.  

 

1. Qual a sua idade?  

a) 15 a 18 anos  

b) 18 a 20  

c) Acima de 20 anos  

 

2. Qual o seu sexo?  

a) Masculino  

b) Feminino  

 

3. Qual a sua cidade natal e o estado?  ___________________________________________ 

 

4. Como você se considera?  

a) Branco  

b) Negro  

c) Pardo (a) ou mulato (a)  

d) Indígena  

e) Oriental  

 

5. Qual a faixa de renda mensal das pessoas que moram em sua casa?  

a) De 1 a 2 salários mínimos  

b) Até 3 salários-mínimos.  

c) Até 4 salários mínimos  

 

6. Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental?  

( ) Pública  

( ) Particular  

 

7. Você tem o hábito de ler livros além daqueles requeridos pela escola? Se a resposta for sim, 

diga quantos livros lê em média por ano.  

( ) Sim Quantos ? ______  

( ) Não  
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8. Quais os tipos de livros que você mais lê?  

( ) Obras literárias de ficção.  

( ) Obras literárias de não-ficção.  

( ) Livros técnicos.  

( ) Livros de autoajuda.  

( ) Outros.  

 

9. Tem o hábito de ler livros de filosofia?  

( ) Sim  

( ) Não  

 

10. O que é filosofia e o que você entende por conhecimento filosófico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

11. Existe alguma diferença entre ciência e filosofia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

12. O que é utilidade? Dentro da sociedade atual, o que você entende como sendo útil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

13. A filosofia possui alguma utilidade? O conhecimento filosófico é importante para a 

sociedade? Se possível, justifique a sua resposta.  

( ) Sim  

( ) Não  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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14. O conhecimento científico é mais útil do que o conhecimento filosófico?  

( ) Sim ( ) Não  

 

Justifique se possível sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 
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ANEXO A - Autorização para seu desenvolvimento e coleta de dados 

 

 
 

 

 

 

 


