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PREFÁCIO  

 

 Ser professor, sem dúvida alguma, é obter um novo aprendizado a cada dia. Nos 

deparamos cotidianamente com situações desafiadoras que exigem de nós criatividade, 

“jogo de cintura” e a adoção de diversas posturas com o objetivo de nos aproximarmos 

do nosso aluno, tendo sempre como finalidade a aprendizagem e a inclusão do mesmo.  

 Nesse sentido, inclusão é uma palavra forte que permeia nossas relações no dia a 

dia da escola. A inclusão é, na verdade, uma necessidade humana. Aristóteles dizia que o 

ser humano é um ser social, por isso precisa estar incluído na sociedade, ser considerado 

cidadão, dotado de direitos e deveres, e de voz para expressar-se livremente, sem que isso 

exclua o outro de seu meio.  

 Este Caderno de Atividades tem como objetivo apresentar o Jogo dos Filósofos, 

recurso lúdico criado a partir da observação e da necessidade por mim percebida de 

construir recursos específicos que se aproximem da realidade do aluno da Educação de 

Jovens e Adultos multisseriada. 

  Esta inspiração teve sua semente plantada no ano de 2011 quando comecei a 

lecionar no Serviço Social da Indústria (SESI-RJ), o que me possibilitou trabalhar em 

diversas realidades agregando, assim, valores importantes à minha carreira. Lá pude, pela 

primeira vez, ter contato com a Educação de Jovens e Adultos. Apesar de até hoje ter a 

experiência de trabalhar com o Ensino Médio Regular, a EJA me cativou desde o início, 

sobretudo porque lá ela me foi apresentada em diferentes realidades, pois acontecia 

internamente na nossa escola, mas também dentro de comunidades carentes e de 

empresas. 

 Obviamente, o contato com a diversidade foi rico e moldou o professor que sou 

hoje. Cada vez mais eu percebia que a aula que eu estava acostumado a dar já não servia. 

Era necessário repensar minhas práticas para poder dialogar diretamente com meu aluno.  

 Além disso, deparei-me com uma outra realidade determinante. Juntamente com 

a EJA conheci a multisseriação, o que na época eu nem sabia o que era já que, no SESI-

RJ, as turmas da EJA são, todas elas, multisseriadas.  

 Quando entrei pela primeira vez em uma sala de aula com alunos das 1ª, 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio me perguntei: o que fazer? Apesar de toda capacitação que recebi 

percebi que o desafio é diário e que duas posturas seriam necessárias dali em diante: 

planejar e dialogar. O planejamento sempre é importante, mas muito mais nesta realidade. 

E o planejamento deve ser, mais do que nunca, dialógico, ou seja, em profunda atitude de 
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compreensão da realidade dos alunos. 

 Com o tempo fui percebendo que o aluno que procurava a nossa escola era 

trabalhador que, na maioria das vezes, chegava aos bancos escolares depois de um dia 

cansativo de trabalho. Além disso, ele estava escolarmente defasado, buscando recuperar 

o tempo perdido, muitas vezes, inclusive, com baixa autoestima em função do longo 

período afastado da escola.  

 Percebi, portanto, que não poderia apenas repassar conteúdos cristalizados e sem 

contextualização com a vida dos alunos. Isso só os desanimaria cada vez mais podendo 

provocar até mesmo a evasão deles. Não haveria aí inclusão, mas exclusão.  

 Segundo Paulo Freire, educar é um ato de amor. Como consequência, incluir 

também. O amor não é maçante, chato, mas traz alegria e felicidade. Dessa forma, concluí 

que a sala de aula precisava ser alegre e feliz e, por isso, tive a inspiração de incluir 

elementos lúdicos nas aulas. 

 Este Caderno Didático, portanto, é resultado dessa inspiração. Aqui, será 

apresentado o Jogo dos Filósofos, seu processo de confecção, que por sinal é bem simples, 

e uma sequência didática como exemplo de aplicação. O objetivo é que, antes de tudo, 

este recurso sirva de inspiração para a construção de outros recursos semelhantes, mas 

também que possa ser replicado e adaptado por outras realidades que não a da EJA 

multisseriada. 

 

Gabriel Moreira Beraldi 
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Introdução 

 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA), apesar da atenção que tem recebido nos 

últimos anos da legislação, sobretudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) de 1996, ainda carrega consigo enormes desafios dada as suas peculiaridades 

e heterogeneidade própria desta modalidade. Muitas vezes desanimados por inúmeros 

insucessos escolares e com baixa autoestima devido aos anos distantes da escola, o aluno 

da EJA precisa ter sua história de vida valorizada e o grande objetivo do projeto 

pedagógico desta modalidade deve ser “formar pessoas capazes de ser sujeitos de suas 

vidas, conscientes de suas opções, valores e projetos de referência e atores sociais 

comprometidos com um projeto de sociedade e humanidade” (CANDAU, 2000, p. 13). 

Como auxílio a essa modalidade se encontra a multisseriação, muito difundida em zonas 

rurais, mas também incompreendida na maioria dos casos. 

 Dessa forma, acreditamos ser a EJA multisseriada uma resposta adequada aos 

anseios do estudante jovem e adulto; além disso, a utilização de recursos lúdicos nesta 

modalidade de ensino teria a função de dar sentido e agregar valor, visto que o ser humano 

possui uma dimensão lúdica por natureza (MONDIN, 2005). A introdução de jogos 

educativos na EJA tem o poder de integrar alunos de diferentes níveis de aprendizagem, 

necessitando uma formação continuada do docente a fim de orientá-lo no trabalho com 

esta realidade. Ademais, para enriquecer esta discussão, nos apropriamos do conceito de 

aprendizagem distraída proposto por Sartori (2010), que indica que o universo cultural do 

aluno deve ser levado em consideração, sabendo que o contato com novas linguagens 

pode proporcionar aprendizagens na diversão. Corrobora essa visão Santos (1997, p. 12), 

quando afirma: 

 
A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não 
pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto 
lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado 
interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, 
expressão e construção do conhecimento.   
 

 Dessa forma, observamos o quão sadio é a presença lúdica em sala de aula. Mais 

ainda, observamos que não se trata apenas de diversão, mas de aprendizagem e todos os 

benefícios listados acima na fala de Santos (1997). 

Essas observações ensejaram a construção de um produto educacional a ser 

utilizado, inicialmente, nas turmas de EJA multisseriada do Centro de Estudos Santa 
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Luzia, escola pertencente à rede SESI-RJ. Este produto, intitulado Jogo dos Filósofos, 

consiste, sobretudo, em uma proposta lúdica para a EJA multisseriada e será o tema 

central deste Caderno Didático. Ressaltamos, no entanto, que a construção do objeto 

educacional não pretendeu ser um fim em si, mas servir de sugestão acerca das 

possibilidades de trabalho na EJA multisseriada, além de incentivar novas iniciativas 

pedagógicas para esta modalidade. 
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Justificativa 

 

 Classes multisseriadas da modalidade EJA são, por natureza, desafiadoras para 

docentes e discentes; contudo, sua aplicação é necessariamente inclusiva e procura 

romper com o paradigma “engessado” e fragmentado da seriação.1 Assim sendo, a oferta 

da EJA está amparada pelo poder público, sobretudo a partir da LDBEN de 1996, em seu 

artigo quarto, inciso sétimo, quando atribui ao poder público a obrigação da “oferta de 

educação regular escolar para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades” (BRASIL, 1996). Dessa forma, o 

estudante que procura a EJA, geralmente depois de anos afastado da escola, não pode ser 

visto com olhar de preconceito, mas deve ser valorizado enquanto indivíduo, dotado de 

bagagem cultural e história de vida. A esse respeito, a LDBEN continua: 

 
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na 
idade própria (e que) os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente 
aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. (BRASIL, 1996, art. 37)   
 

 De acordo com Caminha e Oliveira (2010), é comum alunos da EJA e da 

multisseriação apresentarem certo descrédito com esta modalidade, devido ao currículo 

condensado e a duração mais curta do curso. Este Caderno Didático, no entanto, pretende 

mostrar que, com atividades contextualizadas e diferenciadas, tais como a adoção de 

recursos lúdicos, a EJA multisseriada encontra alternativas inclusivas importantes e 

concretas. Sendo assim, não ignoramos as dificuldades da EJA multisseriada, mas 

concebemos suas possibilidades. 

 As classes multisseriadas, no entanto, ainda padecem de problemas como a 

ausência de preparação adequada dos docentes e a desconsideração com relação à 

heterogeneidade particular desta realidade (ROSA, 2008).2 Dessa forma, a EJA 

                                                             
1 Note-se que a multisseriação foi criada com o objetivo de suprir necessidades e carências, sobretudo em 
áreas afastadas e zonas rurais, muitas vezes em condições precárias de funcionamento e com formação não 
apropriada aos docentes. A EJA, ademais, procura reparar uma desigualdade histórica com aqueles que não 
tiveram condições de estudar quando da idade própria.  
2   Outros problemas relacionados à multisseriação são analisados sob três pontos por Ferri (1994, p. 70-
73): “1) A compartimentalização, a divisão em partes cada vez menores, cada vez mais específicas para 
serem mais bem analisadas é o pressuposto que norteia a divisão dos alunos, das tarefas, dos conteúdos, do 
conhecimento. 2) A organização escolar das classes multisseriadas – igual a outras organizações escolares 
– submete-se a uma determinada estrutura e funcionamento. [...] Esta organização, que desrespeita as 
peculiaridades das classes multisseriadas, agrava e cria a precariedade que se percebe nas práticas 
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multisseriada assume importância social, acadêmica e profissional, pois aborda a questão 

da inclusão, da pesquisa científica e, neste caso, da construção do jogo, objeto deste 

caderno. A partir dos anos 1990, inclusive, a EJA tem sido “reconhecida mundialmente 

como uma alternativa de inclusão social” (ROSA, 2008, p. 223). 

 A EJA não pode ser vista apenas como fonte de conteúdos, mas pretende dar voz 

e oportunidade de expressão àqueles que não a possuíam. Dotado de visão de mundo, o 

aluno constrói visão política e se posiciona diante das dicotomias sociais de forma que, 

segundo Lemos (1999, p. 25), “pode-se inferir que o maior motivo de procura da escola 

é a necessidade de fixação de sua identidade como ser humano e ser social”. Dessa forma, 

uma EJA mal formulada, conteudista e não preocupada com a inclusão, apenas reforçaria 

o descrédito para com a modalidade e teria efeito contrário ao desejado. 

 
A EJA é uma modalidade de ensino que visa atender aos jovens e 
adultos que não tiveram oportunidade de concluírem os seus estudos 
em tempo normal, e possibilita ao educando não só uma proposta de 
linguagem escrita e o conhecimento básico para o acesso a outros graus 
de ensino, mas a integração social desse indivíduo, se atendo às suas 
necessidades e objetivos. (JESUS; MACHADO, 2011, p. 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
pedagógicas. 3) A impregnação no ideário escolanovista e de algumas contribuições da psicologia na 
prática escolar, que mantém a ideia de que as aprendizagens são individuais e ocorrem, 
particularizadamente, em cada indivíduo. Este dado leva as professoras a desejar tempo para poder sentar 
e trabalhar com cada criança em particular, pois estariam desta forma evitando que dificuldades ou não-
aprendizagens acontecessem.” 
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O lúdico e a aprendizagem distraída na EJA multisseriada 

 

 As ações educativas para jovens e adultos, hoje protegidas por uma legislação 

específica, conforme abordado nos capítulos anteriores, começou a ser difundida com 

mais ênfase a partir da década de 1960, sobretudo devido ao trabalho de Paulo Freire em 

fins da década de 1950. Sua visão de educação era libertadora, e o processo de 

aprendizagem deveria partir das experiências vividas pelo aluno. Não deve haver 

imposição de visão de mundo, mas uma construção de conhecimentos a partir da 

“bagagem” do estudante (FREIRE, 2003). A educação deverá, portanto, ser um 

instrumento de luta ao cidadão e trabalhador que acorre à escola (VALE, 2001). Sendo 

assim, o educador deverá sempre estar atento às necessidades do educando, refletindo 

criticamente sobre sua prática pois “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2014, p. 43).   

  

Entendemos que o educador é um mediador, um organizador do tempo, 
do espaço, das atividades [...] na construção do conhecimento. É ele 
quem cria e recria sua proposta pedagógica e para que ela seja concreta, 
crítica dialética, este educador deve ter competência técnica para fazê-
la. (SANTOS, 1997, p. 61)  

 

 Dessa forma, acreditamos que a ação dialética entre educador e educando abre 

espaço para a introdução dos mais diversos recursos didáticos. Recursos esses que podem 

ser de natureza lúdica, como jogos e brincadeiras. Neste capítulo pretende-se discutir a 

presença do lúdico em sala de aula, sobretudo na EJA. Por fim, buscar-se-á elucidar o 

conceito de aprendizagem distraída proposto por Sartori (2010). 

 A palavra lúdico vem do latim e significa brincar. De acordo com Wajskop (2007), 

desde a antiguidade o brincar era utilizado na aprendizagem. O ser humano sempre teve 

a dimensão do brincar presente em sua vida e isso pode ser utilizado com caráter 

educativo visto que o brincar é prazeroso e o ato de aprender também. A utilização do 

lúdico em sala de aula tem por objetivo tornar o aprendizado mais atrativo para o aluno, 

além de desenvolver a iniciativa, a imaginação e a criatividade. Por isso, acreditamos que 

o elemento lúdico, através de um jogo, por exemplo, pode ser utilizado como recurso 

didático em qualquer etapa da vida escolar, ecoando, assim, a fala de Galdino e Galdino 

(2012, p. 15): “Através de atividades lúdicas, ferramenta pedagógica importante que 

auxilia muito o professor no processo de ensino, o educador consegue fazer com que seu 

aluno aprenda de uma forma descontraída”.   
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 Além disso, a ludicidade traz uma série de vantagens para aquele que se submete 

a ela, conforme pontua Santos (1997, p. 12):  

  

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não 
pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto 
lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado 
interior fértil, facilita os processos de socialização comunicação, 
expressão e construção do conhecimento.  

 

 Jogar é prazeroso e qualquer forma de aprendizado pode trazer prazer; no entanto, 

cabe ressaltar o fato de que nem tudo proporciona satisfação.  

Contudo, mesmo sendo algo profundamente humano, o “brincar” em sala de aula 

ainda é visto sob olhar de desconfiança. Há de se afirmar, porém, que lúdico não é 

sinônimo de infantil e de desprovido de seriedade, mas deve ser levado a sério, como um 

verdadeiro recurso pedagógico que gera aprendizagens significativas para o aluno 

(CINTRA et al., 2010). 

Essas aprendizagens podem ser exploradas pelo uso de jogos educativos, uma vez 

que divertem e prendem a atenção dos alunos e os auxilia no aprendizado de conceitos, 

conteúdos e habilidades contidos nos jogos, além de estimularem a autoaprendizagem e 

a ideia de desafio (TIELLET et al., 2007). A esse respeito, nos alerta Macedo, Petty e 

Passos (2005, p. 17):   

  

Escola obrigatória que não é lúdica não segura os alunos, pois eles não 
sabem nem têm recursos cognitivos para, em sua perspectiva, pensar na 
escola como algo que lhes será bom em um futuro remoto, aplicada a 
profissões que eles nem sabem o que significam.  

 

 O ato de brincar faz parte da vida humana. Bacelar (2009) afirma que a ludicidade 

tem o poder de ampliar o estado de consciência, resgatar lembranças passadas e anunciar 

possibilidades para o futuro, além de facilitar a integração com o meio. O jogo ou a 

brincadeira abre a possibilidade de se apreender conceitos que de outra forma teriam sua 

compreensão dificultada. Nesse contexto, a EJA é “um espaço privilegiado de formação 

com metodologias divertidas e dinamizadas, desfrutando de momentos prazerosos e, ao 

mesmo tempo, construindo um conhecimento escolar agradável” (GALDINO; 

GALDINO, 2012, p. 17).  

O lúdico desenvolve as capacidades cognitiva, motora, social e afetiva através de 

situações prazerosas e aceitação de regras. É um poderoso estímulo ao conhecimento e 
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ao desenvolvimento de diversas habilidades, uma linguagem inserida em um contexto 

social e dotada de normas. A ludicidade desenvolve de forma significativa o ser humano 

de qualquer idade, socialmente, culturalmente e pessoalmente, além de facilitar a 

aprendizagem (GALDINO; GALDINO, 2012). 

No mais, encaminha o aluno à uma participação mais ativa na prática escolar, 

dotando-o de independência enquanto agentes participativos. No entanto, é importante 

atentar para o fato de não haver uma preparação docente que capacite o professor a 

trabalhar com o elemento lúdico, caso este julgue conveniente. Segundo Pinto (2004, p. 

7):  

  

Fica claro que há uma série de dificuldades para entender o ludismo na 
sua essência e o quanto ele é importante para a facilitação da 
aprendizagem devido à inadequação das escolas e do despreparo dos 
professores e educadores em geral.  

 

 Além disso, se os jogos trazem consigo componentes de prazer e diversão, por que 

não inseri-los nos processos de ensino-aprendizagem, para que haja maior disposição do 

aluno em aprender? Dessa forma, Savi e Ulbricht (2008, p. 4) atestam que:  

  

Muitos professores reconhecem que os jogos, além de facilitarem a 
aquisição de conteúdos, contribuem também para o desenvolvimento 
de uma grande variedade de estratégias que são importantes para a 
aprendizagem, como resolução de problemas, raciocínio dedutivo e 
memorização.   

 

 Segundo Friedman (1996), quem joga desenvolve as competências de interação, 

autonomia, identidade, reflexão, criatividade e cooperação a partir do trabalho em grupo.   

Winnicott (1975, p. 80) atesta que “é no brincar, e somente no brincar, que o 

indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral; e é 

somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu”.   

Do ponto de vista prático, alguns desafios perseveram na EJA. Como já se afirmou 

aqui, um dos desafios dessa modalidade de ensino é oferecer uma educação que, de fato, 

dialogue com seu público-alvo. O aluno adulto traz consigo uma história de vida que pode 

justificar alguma resistência à própria escola e às atividades pedagógicas, e isso deve ser 

levado em consideração no momento do planejamento (GALDINO; GALDINO, 2012). 

O que se vê, na prática, é que jovens e adultos que não encontram na escola um lugar que 

o ajude a dar sentido à sua realidade acabam por evadir-se. Assim, acredita-se que as 
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características anexas à ludicidade desenvolvem competências que preparam os alunos 

para os desafios diários.   

Por fim, ressalte-se que uma das características do jogo é a liberdade. Portanto, 

sua utilização em sala de aula deve estar respaldada por um planejamento pedagógico que 

englobe a liberdade. Sendo assim, o jogo não pode ser visto como obrigação. 

 

O conceito de aprendizagem distraída 

 

 O termo “aprendizagem distraída”, proposto por Sartori (2010) em seu artigo 

Educomunicação e sua relação com a escola: a promoção de ecossistemas comunicativos 

e a aprendizagem distraída deve ser entendida a partir dos conceitos de educomunicação 

e de ecossistemas educativos.   

 De acordo com Sartori (2010), uma prática pedagógica moderna e que leva em 

consideração os saberes dos alunos, deve aproximar as áreas da comunicação e da 

educação.   

  A escola deve aprender a dialogar com as novas linguagens midiáticas que são 

trazidas pelas experiências cotidianas dos estudantes com o intuito de criar ecossistemas 

educativos.    

 Segundo ela, a aproximação entre educação e comunicação contribui para que o 

educador leve em consideração as experiências cotidianas dos alunos e planeje ações que, 

de fato, dialoguem com sua realidade. Além disso, a educomunicação relaciona-se 

diretamente com os pressupostos propostos por Freire (2014), já abordados anteriormente 

neste trabalho, de dar ao educando a possibilidade de manifestar sua própria forma de 

pensar e de dizer sua própria palavra.    

 A aprendizagem distraída relaciona-se diretamente com a ludicidade, pois 

desmistifica o ambiente escolar, geralmente tido como lugar desagradável. Para muitos a 

escola se parece com uma prisão. Lugar para onde os estudantes vão e não podem sair até 

que seja dado um comando (geralmente uma campainha). Ao propor o conceito de 

aprendizagem distraída, Sartori (2010) também propõe o de observação distraída. A partir 

da observação podemos aprender. Dessa forma, qualquer ambiente pode ser propício à 

aprendizagem; em outras palavras, qualquer lugar pode ser escola. Portanto, o papel do 

docente e da escola deve ser o de   

  

[...] aprender a lidar com a observação distraída, que proporciona 
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aprendizagens na diversão; com as aprendizagens construídas no 
contato com novas linguagens, criando ambientes que possibilitem que 
as narrativas reflitam as identidades locais e grupais; com percepções 
da cultura como híbridos de relações múltiplas. Proporcionar e 
potencializar ecossistemas comunicativos é criar condições para que os 
educandos digam a sua própria palavra, pronunciando o mundo de 
modo significativo, participativo e transformador, como cidadãos. 
Neste sentido, trata-se de uma nova tarefa para a escola: dialogar com 
a aprendizagem distraída. (SARTORI, 2010, p. 117-118)  
 

 Dessa forma, os jogos se apresentam como um recurso elementar para a 

aprendizagem e ampliação de outras habilidades específicas a cada caso. E como afirma 

Neto (1992, p. 43), “se o ensino for lúdico e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora 

da sala de aula, fora da escola, pelo cotidiano, até as férias, num crescendo muito mais 

rico do que algumas informações que o aluno decora porque vão cair na prova”.   

 Acreditamos, portanto, que a aprendizagem distraída, que surge a partir da 

observação distraída, é um conceito que merece ser mais explorado, tanto no ambiente 

escolar, quanto no meio acadêmico. Ecossistemas educativos referem-se a uma cadeia 

incontável de fatores que são, em potência, matéria-prima para o conhecimento. Qualquer 

ambiente ou situação pode produzir conhecimentos significativos.    

A aprendizagem distraída refere-se, portanto, à capacidade que o educador deve 

desenvolver em seus alunos, de estar atento às aprendizagens que podem surgir na 

distração, ou seja, nos momentos que não os “formais”. Sendo assim, acreditamos que 

esse conceito deve ser fomentado na EJA como instrumento para se alcançar 

aprendizagens significativas que dialoguem com a realidade do aluno.    
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Possibilidades da ludicidade na EJA multisseriada 

 

 Todo ser humano é único e, por isso, toda sala de aula é um berço de diversidade. 

O que os sistemas educacionais fizeram ao longo dos tempos foi homogeneizar o sistema 

educacional por uma série de motivos. Dentre eles podemos citar a otimização de recursos 

que culminaram no que vemos hoje: salas de aula superlotadas e professores se 

subdividindo para dar o melhor atendimento possível a seus alunos. 

 Tal realidade tomou conta da maioria das instituições de ensino, sejam elas 

públicas ou privadas, e seguem a mesma lógica da cultura de massa, terma cunhado pelos 

filósofos da Escola de Frankfurt no período pós Segunda Guerra Mundial. Essa expressão, 

geradora mais tarde do conceito de indústria cultural, propõe que o mundo industrializado 

se vale de alguns pressupostos para que possa existir. Um deles dá conta de que uma 

massa, um povo homogeneizado, tem mais valor na lógica da sociedade de consumo. 

 Sendo assim, a heterogeneidade não é interessante. É mais importante que as 

pessoas sejam parecidas do que diferentes, para que possam ser atingidas pela lógica do 

mercado o maior número possível. As diferenças culturais parecem desaparecer aos 

poucos, quando observamos o mundo inteiro, Ocidente e Oriente, com hábitos parecidos. 

As grandes marcas penetram em quase todos os países do mundo de modo que os mais 

diversos povos vestem-se e se alimentam de maneira parecida. 

 Ao longo de décadas essa lógica chegou às escolas. Os sistemas educacionais se 

acostumaram a salas de aula cada vez mais cheias, com alunos sendo vistos como uma 

grande massa que acabam virando números, estatísticas nas mãos da burocracia. Na 

prática, esse movimento contribuiu para a construção de uma escola reprodutora de 

conteúdos, pouco empenhada em construir cidadãos críticos e conscientes de seu papel 

na sociedade. 

 Com o advento de políticas públicas empenhadas na promoção da educação de 

jovens e adultos, ainda nas décadas de 1940 e 1950, o foco passa a ser a produção de mão 

de obra especializada para a indústria em pleno processo de expansão no país. Não havia 

uma visão emancipadora de educação, embora já despontasse no cenário nacional nomes 

como o de Paulo Freire. 

 Depois de décadas de carência de uma política emancipatória e libertária para a 

educação de jovens e adultos, a LDBEN de 1996 e as Resoluções que se seguiram 

procuraram sistematizar a oferta e os pressupostos pedagógicos e didáticos dessa 

modalidade de ensino. A partir disso, a oferta da EJA, sobretudo em turno noturno, se 
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popularizou em todas as regiões do país. 

 Dessa forma, entende-se que é necessário buscar alternativas que aproximem a 

linguagem da escola à do aluno. Sendo assim, a adoção de classes multisseriadas 

serviriam, acima de tudo, como uma maneira de romper com a lógica da cultura de massa 

na escola, uma vez que na multisseriação a diversidade fica sublinhada. Além disso, 

propomos a adoção de atividades diversificadas, como aquelas que se utilizam de 

elementos lúdicos. Essas atividades serviriam de eixo, de pedra angular para uma perfeita 

harmonia entre a EJA e a multisseriação. Alunos de séries diferentes poderiam participar 

de um jogo, por exemplo, recebendo cada um o enfoque adequado ao seu nível. O 

planejamento pedagógico torna-se flexível, pois o professor pode planejar ações diversas, 

interdisciplinares e entre séries. 

 Esse sistema tem como objetivo ser emancipador, pois por sua própria natureza, e 

pelo fato de romper com o tradicional, dá voz ao aluno; sua participação é fundamental e 

ele aprende com a troca de ideias e conteúdos, já que uns podem ajudar os outros. O que 

tem mais facilidade em uma matéria pode ajudar o colega com mais dificuldades, mas ser 

ajudado por ele em outra disciplina. 

 Tanto a EJA quanto a multisseriação são marcadas pela presença da diversidade. 

Este componente, no entanto, é ignorado na maioria das salas de aula, uma vez que, até 

mesmo por uma questão de organização, é preferível que haja homogeneização. No 

entanto, essa luta é inútil, pois por mais que se queira homogeneizar, a diversidade sempre 

estará presente. O caráter da EJA multisseriada é, no entanto, de valorização dessas 

diversidades. 

 Além disso, a multisseriação é uma alternativa à fragmentação e 

compartimentalização do conhecimento. Segundo Santos (1997, p. 46), “a excessiva 

parcelização e disciplinarização do saber científico tem feito do cientista um ignorante 

especializado e isso acarreta efeitos negativos”. Há uma desconsideração em relação à 

globalidade do conhecimento e uma seleção arbitrária de conteúdos sem significação para 

o aluno. 

 Morin (2001, p. 31) afirma que “a educação para o futuro exige um esforço 

transdisciplinar que seja capaz de rejuntar ciências e humanidade e romper com a 

oposição entre natureza e cultura”. Dessa forma, acredita-se que o diálogo entre EJA e 

multisseriação precisa ser aprofundado, pois uma completa a outra em um processo 

dialético e enriquecedor. 
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A confecção do jogo 

 

 O produto educacional desta pesquisa, diz respeito a um jogo de tabuleiro 

destinado a ser uma ferramenta facilitadora do processo ensino-aprendizagem para turmas 

da modalidade EJA de Ensino Médio multisseriado. Para tanto, optamos por não oferecer 

um produto já existente, mas, ao contrário, produzir um que encontre lugar no universo 

dos anseios e necessidades dos alunos. A disciplina escolhida para a produção do recurso 

é Filosofia. 

 A partir da análise do questionário diagnóstico de perfil do aluno apresentado no 

item 10.1 da dissertação que acompanha este caderno, confeccionamos um jogo que 

abrangesse o conteúdo de seis filósofos clássicos de diferentes períodos da história da 

filosofia, quais sejam: Platão, Santo Tomás de Aquino, René Descartes, David Hume, 

Immannuel Kant e Friedriech Nietzsche3.  O jogo foi nomeado Jogo dos Filósofos. 

 Entendemos que a escolha deste modelo de jogo busca oferecer duas realidades 

ao aluno: uma maneira lúdica de se aprender e o conteúdo de seis importantes autores da 

história da filosofia. Em outras palavras, o aluno tem a oportunidade de apreender e 

construir aprendizagens significativas que o auxiliarão a dar continuidade aos estudos. 

Faz-se mister relembrar que a Figura 9 da dissertação a qual este caderno acompanha, 

apresenta que 68% dos pesquisados desejam fazer faculdade e poderão utilizar de forma 

concreta esses conteúdos para a aprovação em vestibulares e no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). 

Antes de mais nada é necessário dizer que o Jogo dos Filósofos foi pensado para 

ser construído de maneira simples, utilizando materiais de fácil acesso e baixo custo, a 

fim de inspirar outras iniciativas semelhantes. No entanto, é necessário dizer que é 

possível confeccionar o mesmo jogo com materiais mais caros e até mesmo se valendo 

dos serviços de profissionais da área de design. Como essa não é a realidade da maioria 

de nossas escolas, optamos pela primeira opção. 

Sobre a confecção deste jogo, o docente interessado na construção de recursos 

semelhantes pode encontrar aqui uma sugestão tanto para o componente curricular 

                                                             
3  A escolha dos filósofos foi feita pelo professor/pesquisador que utilizou como critério a relevância deles 
na história da filosofia. Note-se que estes não são os seis mais relevantes, já que esse critério é muito 
subjetivo. Optouse por Platão para representar a filosofia antiga. Para a Idade Média escolhemos Santo 
Tomás de Aquino, que por retomar conceitos aristotélicos faria uma oposição aos conceitos platônicos no 
jogo. Para a filosofia moderna foi apresentada a oposição entre racionalismo e empirismo e, por isso, os 
escolhidos foram René Descartes, David Hume e Immannuel Kant. Para a filosofia contemporânea foi 
escolhido o clássico Friedrich Nietzsche. 
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Filosofia quanto para qualquer outro. As técnicas e materiais podem ser adaptados para 

quaisquer outras iniciativas pedagógicas. 

Uma vez finalizada a construção do recurso, objetivou-se sua utilização em sala 

de aula pelos alunos da EJA multisseriada, devidamente contextualizada com uma 

proposta pedagógica a fim de que, ao final do processo, eles sintam-se confortáveis em 

avaliar o produto em si e enquanto recurso didático. A interpretação da avaliação se 

encontra no item 10.3.3 da dissertação a qual este caderno acompanha. A regulamento e 

modo de construção do jogo que são elencados a seguir, são a versão final, após os ajustes 

feitos pelo professor em função do feedback dos alunos e das observações do próprio 

docente. Apresentaremos, também, a sequência didática na qual o jogo foi inserido, uma 

vez que sua aplicação, enquanto opção pedagógica, é parte constituinte de uma aula. 

 O jogo é composto pelas seguintes peças: 

 Tabuleiro; 

 Pinos ou “pecinhas” de seis cores diferentes; 

 Caixas plásticas para armazenar as peças; 

 Cartões com perguntas e respostas sobre os seis filósofos abordados no jogo; 

 Cartões com as missões a serem cumpridas pelos participantes; 

 Dois dados. 

A seguir, apresentamos os materiais utilizados para confecção de cada peça do jogo. 

 

Tabuleiro 

 

 O tabuleiro pode ser feito manualmente ou digitalmente. No nosso caso, por conta 

da minha absoluta falta de aptidão artística, optei pela segunda opção. E é necessário dizer 

que não são necessários conhecimentos aprofundados de informática para isso. É claro 

que é possível procurar uma gráfica e fazer um projeto em cima disso, mas isso tornaria 

o produto caro e, na maioria das realidades, se tornaria inviável. 

 Dessa forma, o tabuleiro foi desenvolvido no Microsoft Word 2013, no formato 

paisagem, preenchendo a folha inteira com quadrados, que são as casas do jogo. Os 

quadrados são facilmente inseridos através da ferramenta de Inserir Tabelas. Além disso, 

inserimos a imagem dos filósofos em cada um dos seis territórios do jogo. 

 Após isso, levamos o trabalho a uma gráfica apenas para imprimir. A impressão 

ficou em uma folha entre o A2 e o A3. Na própria gráfica eles produzem em tamanhos 
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personalizados e o custo fica entre vinte e trinta reais. Para aumentar a consistência do 

tabuleiro, colamos atrás uma folha EVA, mas que poderia ter sido substituída por um 

papelão ou outro material similar. 

 

Figura 1 – Jogo dos Filósofos 

 

Fonte: o autor, 2017. 
  

 Ressaltamos, mais uma vez, que a opção por um editor de texto para a construção 

do tabuleiro se deu em função do fácil manuseio da ferramenta, o que não impede que um 

docente, conhecedor de outras ferramentas, possa utilizar outros softwares.  

 

 Peças, caixas plásticas e dados 

 

 Como o jogo foi pensado para seis participantes, são necessárias peças de seis 

cores diferentes. Em função da dinâmica do jogo, acreditamos serem necessárias entre 20 

e 30 peças. Essas peças devem ser pequenas, de no máximo um centímetro de diâmetro, 

para que caibam dentro das casas.  

 As peças podem ser fabricadas ou aproveitadas de outros jogos de tabuleiro que 

se têm em casa. Podem ser pinos também. No nosso caso utilizamos peças aproveitadas 

do jogo War, conforme mostra a Figura 2 a seguir: 
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Figura 2 – As peças do jogo 

 

Fonte: o autor, 2017. 

 

 Importante que sejam confeccionadas ou aproveitadas caixas plásticas para 

armazenar as peças. 

São necessários também dois dados, que podem ser adquiridos facilmente ou 

aproveitados de outros jogos. No nosso caso, utilizamos novamente os do jogo War. 

 

Cartões de pergunta e cartões de missão 

 

Cartões de perguntas e respostas foram confeccionados e versam sobre os seis 

filósofos abordados no jogo a saber: Platão, Santo Tomás de Aquino, René Descartes, 

David Hume, Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche. Em cada cartão há uma pergunta 

sobre um dos seis pensadores e três opções de resposta, sendo a correta em negrito. O 

objetivo de cada pergunta é reforçar conteúdos que foram anteriormente abordados em 

sala de aula. 

Os cartões foram impressos em folha tamanho A4 e recortados em tamanho 9 cm 

X 7 cm. No verso deles foi colada uma cartolina de cor preta a fim de evitar que as 

respostas fossem visualizadas pelos demais participantes e eles foram plastificados. Após 

a plastificação é importante que sejam aparadas as arestas, pois elas ficam pontiagudas e 

podem provocar acidentes. 
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Figura 3 – Exemplo de cartão de perguntas 

 

            Fonte: o autor, 2017. 
 

Importante ressaltar que os cartões podem ser feitos com outros materiais, como 

cartolina ou papel cartão. A decisão de plastificá-los se deu para torna-los mais 

consistentes e duráveis. Além disso, poderia ser contratada uma gráfica para fazer esse 

serviço, mas tornaria a produção mais onerosa, que não é nosso objetivo. Em uma folha 

A4, por exemplo, é possível imprimir de seis a oito cartões, e a sua plastificação pode ser 

feita entre quatro e cinco reais a folha. 

Pela dinâmica do jogo, são necessários em torno de dez cartões de perguntas por 

filósofo, o que faz com que o jogo tenha cerca de 60 cartões. 

Além dos cartões de perguntas e respostas, são necessários também dez cartões, 

no mesmo formato, com as missões a serem sorteadas.  
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Regras do jogo 

 

 O Jogo dos Filósofos é um jogo para ser jogado por no mínimo três e no máximo 

seis participantes, sendo que o ideal seja seis. Dificilmente um jogador conseguirá ganhar 

o jogo baseado somente na sorte: é necessário estratégia e conhecimento para se sair 

vencedor. 

 Vence o jogo aquele que atingir o objetivo que lhe couber. Esse objetivo só é 

conhecido pelo próprio jogador, que em princípio deve usar esta vantagem: a clara 

demonstração do seu objetivo dificultará atingi-lo. 

 Recomenda-se que se tente jogar à medida em que se vai lendo as regras, de modo 

a facilitar a compreensão dos mecanismos do Jogo dos Filósofos. 

  

 Componentes do jogo 

 

 O jogo compõe-se de: 

 Um tabuleiro quadriculado com a imagem dos seis filósofos abordados, cada deles 

ocupando um determinado território. 

 Seis conjuntos de peças de cores diferentes que representam os seguidores de cada 

filósofo. 

 Seis caixas plásticas que devem ser usadas individualmente para armazenar as 

peças. 

 Dez cartas especiais: cartas de objetivos. 

 60 cartas de perguntas e respostas, sendo dez para cada filósofo. 

 Dois dados. 

 

Seguidores 

 

 Cada jogador, após escolher seu filósofo, deve escolher as peças da cor que lhe 

agradar. Cada peça é simbolicamente denominada um seguidor de tal filósofo.  
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Objetivos 

 

 Cada jogador receberá um objetivo dentro os dez existentes, tomando 

conhecimento do seu teor e evitando revela-lo aos seus adversários. É recomendado aos 

jogadores que estão se iniciando no jogo, que antes do sorteio seja feita uma leitura de 

todos os objetivos possíveis. Abaixo seguem todos os objetivos do jogo: 

 Colocar sete seguidores na Itália de Santo Tomás de Aquino e na Alemanha de 

Friedrich Nietzsche, expulsando os seguidores adversários. 

 Colocar sete seguidores na França de René Descartes e na Prússia de Immannuel 

Kant, expulsando os seguidores adversários. 

 Colocar sete seguidores na França de René Descartes e na Escócia de David 

Hume, expulsando os outros seguidores. 

 Expulsar do jogo os seguidores vermelhos. 

 Colocar sete seguidores na Grécia de Platão e na Itália de Santo Tomás de Aquino, 

expulsando os seguidores adversários. 

 Expulsar do jogo os seguidores amarelos. 

 Colocar sete seguidores na Prússia de Immannuel Kant e na Alemanha de 

Friedrich Nietzsche, expulsando os seguidores adversários. 

 Expulsar do jogo os seguidores azuis. 

 Colocar sete seguidores na França de René Descartes e na Alemanha de Friedrich 

Nietzsche. 

 Expulsar do jogo os seguidores brancos. 

 

O jogo 

 

 Cada jogador passa, na sua vez, em todas as rodadas, pelas seguintes etapas, 

nesta ordem: 

 Jogar os dois dados. 

 Deslocar seus seguidores, se houver conveniência, respeitando a numeração dos 

dados, em movimentos que podem ser na horizontal, vertical ou diagonal. 

 Se desejar, atacar seus adversários. 
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 Acertando a pergunta em caso de ataque, receber a metade de seguidores do 

número total que possui até o momento, podendo distribuí-los conforme sua 

conveniência. 

Cada fase do jogo está explicada detalhadamente nos itens a seguir. Quando 

houver dúvida sobre algumas destas fases, volte e leia novamente a seção correspondente, 

onde está a explicação. 

 

Colocação de seguidores 

 

Antes do início do jogo, e ainda antes de receber sua missão, cada jogador deverá 

distribuir, aleatoriamente pelo tabuleiro, sete seguidores. Ao final de uma rodada, tendo 

o jogador desafiado um oponente e acertado à pergunta correspondente, ele tira do jogo 

o seguidor adversário desafiado e coloca seu seguidor no lugar. Em seguida, é contado o 

número total de seguidores do desafiante, dividindo esse número por dois. O resultado 

será o número de novos seguidores que ele poderá colocar no jogo, posicionando-os de 

acordo com sua estratégia. 

Em caso de número fracionado, desconsidera-se a casa à direita da vírgula. Por 

exemplo, no caso de sete seguidores, o resultado é 3,5, e o número devido de novos 

seguidores é três. 

 

Desafios 

 

Em cada rodada, o jogador poderá fazer um desafio apenas, a um seguidor 

adversário que esteja fazendo fronteira com um seguidor seu, seja pela horizontal, pela 

vertical ou pela diagonal. No ato do desafio, o desafiado tira uma carta de perguntas e 

respostas e a faz ao desafiador. Em caso de acerto, sai do jogo o seguidor desafiado e 

ocupa seu lugar o desafiador. Em caso de erro, sai do jogo o seguidor desafiador e tudo 

segue normalmente com a próxima jogada. 

 

Final do jogo 

 

O jogo termina quando um jogador atingir o seu objetivo. Neste momento ele 

deverá mostrar a sua carta-objetivo, comprovando sua vitória. 
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Sequência didática 

 

 Como ensinar Platão, Santo Tomás de Aquino, René Descartes, David Hume, 

Immannuel Kant e Friedriech Nietzsche em algumas aulas de 60 minutos a alunos de 

Ensino Médio da EJA, que por si só já tem um tempo de aula reduzido, de três séries 

diferentes? A primeira coisa que o educador precisa levar em conta é que o conhecimento, 

no fim das contas, não está balizado pela série escolar. Antes disso, os conceitos transitam 

entre séries e disciplinas. Neste caso, entre séries e filósofos que não se resumem ao que 

falaram, mas trazem no seu inconsciente uma bagagem filosófica que é atemporal. 

  Quando se fala de Platão, de alguma forma aproxima-se de Santo Agostinho. 

Quando se lê Santo Tomás de Aquino, Aristóteles se faz presente também na leitura. O 

mesmo acontece, de alguma forma, com René Descartes e Baruch Spinoza, ou David 

Hume e John Locke. O conteúdo programático de Filosofia coloca Nietzsche no currículo 

da 3ª série do Ensino Médio, mas sua filosofia sofre influências, por exemplo, de Platão, 

que é contemplado na 2ª série quando se estuda teoria do conhecimento e na 3ª série 

quando se fala de política.  

Dessa forma, o jogo foi pensado como forma de congregar os alunos de séries 

diferentes em uma atividade única em que poderão trabalhar em grupos, divididos por 

critérios que não seja o da seriação escolar, enfatizando um aspecto fundamental das 

classes multisseriadas que é o da colaboração. Ou seja, não apenas os alunos de séries 

mais avançadas cooperam com os das séries inferiores, mas os das séries inferiores 

ajudam os antigos, sobretudo quando são abordados temas de sua série. Por exemplo, um 

aluno de 3ª série que se depara com uma pergunta sobre a política em Platão necessita de 

pressupostos da 2ª série.  

 A sequência didática foi dividida em três partes a saber: a contextualização do 

jogo (pré-jogo), a aplicação do produto em si (o jogo) e a avaliação do produto (pós-jogo).  

Na contextualização procurou-se, no espaço de três aulas de 60 minutos, apresentar os 

conceitos mais elementares dos filósofos do jogo. Na aplicação do produto, com duração 

de uma aula de 60 minutos, o jogo foi utilizado, não apenas como um jogo em si, mas 

como parte integrante da aula em que o professor pôde fazer as devidas intervenções para 

esclarecer, por exemplo, conceitos inerentes aos filósofos em questão, ou outras questões 

pertinentes ao conteúdo da aula. Por fim, na aula seguinte, com duração de 60 minutos, 

foram debatidos os pontos positivos e negativos do jogo em si. Os alunos responderam 

também a um questionário de avaliação do recurso. No total, a sequência didática foi 
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realizada em um total de 300 minutos que foram divididos em cinco tempos de aula de 

60 minutos. 

 

  

Antes de participar do jogo em si fez-se necessária uma contextualização dos 

conteúdos a serem abordados no produto. Como o jogo baseia-se em perguntas e respostas 

acerca dos filósofos, é importante que os conceitos mais fundamentais dos mesmos 

fossem abordados em sala de aula. Para esse momento foram reservados três tempos de 

aula, de duração de 60 minutos cada, para a exposição dos conteúdos.  

No quadro a seguir são apresentados os conteúdos e filósofos abordados em cada 

aula, bem como a série para a qual o conteúdo é inicialmente direcionado: 

 

Quadro 1: Conteúdo das aulas para contextualização do produto educacional 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 

Platão: 
 O aprendizado 

como 
reminiscência. (2ª 
série) 

 Teoria do 
Conhecimento (2ª 
série) 

 Política (3ª série) 

René Descartes: 
 O método 

cartesiano. (2ª 
série) 

 A metafísica. (1ª 
série) 
 

Friedriech Nietzsche: 
 A morte de Deus. 

(3ª série) 
 A Genealogia. (3ª 

série) 
 A moral. (3ª 

série) 

Santo Tomás de Aquino: 
 Valorização da 

matéria. (1ª série) 
 Desenvolvimento da 

essência. (1ª série) 
 Importância da 

cidade e da escola. 
(1ª série) 

 

David Hume: 
 Teoria do 

Conhecimento. (2ª 
série) 

 Empirismo e 
racionalismo. (2ª 
série) 

 O problema da 
causalidade. (1ª 
série) 

 

 

 

Immannuel Kant: 
 Teoria do 

Conhecimento. (2ª 
série) 

 Classificação do 
pensamento. (2ª 
série) 

 Moral e Ética. (3ª 
série) 

 

Fonte: o autor, 2017. 
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Para cada aula apresentada acima, foi elaborado um plano de aula com as 

competências a serem alcançadas e os recursos utilizados no decorrer da mesma, 

conforme são apresentados, a seguir, nas tabelas 1, 2 e 3. 

 

 Tabela 1 – Aula 1 
Platão 

Conteúdo Competência

s 

Recursos 

O aprendizado 
como 
reminiscência. 

Compreender 
a ideia de que 
a alma 
precede o 
corpo. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=q-
je6b9LzU0. 

 

Teoria do 
Conhecimento 

Compreender 
a noção de 
verdade 
essencial das 
coisas. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=PFOz4L-
vXW0 

Política Compreender 
os fins morais 
da teoria do 
conhecimento 
de Platão. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=5BikS8Nnw
lo 

Santo Tomás de Aquino 

Valorização da 
matéria  

Relacionar 
com o 
pensamento 
aristotélico de, 
na 
investigação 
intelectual, 
colocar a 
matéria em 
primeiro lugar. 

Netbooks para pesquisa sobre o tema na internet. 
(O objetivo aqui é que os alunos, de forma breve, 
alcancem um consenso, ainda que preliminar, 
sobre o tema proposto) 

Desenvolviment
o da essência 

Compreender 
a distinção 
entre 
conhecimento 
sensível e 
conhecimento 
intelectível. 

Aula expositiva. 

A importância 
da cidade e da 
escola 

Aperfeiçoar a 
noção de 
educação e 

Aula expositiva. 



 
 

27 
 

autodisciplina
. 

Observações: 
 A opção pela exibição de vídeos, em alguns momentos, se dá por uma questão 

de otimização do tempo disponível. Em possíveis adaptações desta sequência 
didática, o docente poderá optar por outras estratégias didáticas. 

 Ao final das exibições dos vídeos é importante o professor comentar alguns 
pontos principais e dar a palavra aos alunos para que tirem suas dúvidas. 

 No Centro de Atividades Santa Luzia há, a disposição dos alunos, netbooks que 
podem ser utilizados quando solicitados pelo professor.  

Fonte: o autor, 2017. 
 

Tabela 2 – Aula 2 
René Descartes 

Conteúdo Competência

s 

Recursos 

O método 
cartesiano 

Estabelecer 
um método 
científico 
universal. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=b9AgAAUEIz
k 

A metafísica Compreender 
as meditações 
cartesianas 
sobre a 
metafísica 

Aula expositiva. 

David Hume 

Teoria do 
Conheciment
o 

Compreender 
o 
conhecimento 
como 
estabelecido 
através da 
experiência 
sensível do 
homem. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=z9mAph7O25k 

Empirismo e 
racionalismo 

Estabelecer as 
distinções 
entre 
empirismo e 
racionalismo. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=UltCBkbMQQ
c 

O problema 
da 
causalidade 

Perceber o 
princípio de 
causalidade 
como apenas 
uma crença. 

Aula expositiva com recurso de Power Point. 

Immanuel Kant 
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Teoria do 
Conheciment
o 

Classificar as 
ideias de 
tangível e 
abstrato. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=BC1ARxBD38
g 

Classificação 
do 
pensamento 

Compreender 
a divisão do 
pensamento 
humano em 
proposições 
analíticas e 
sintéticas. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=BuvKyjhcS1o. 

Moral e Ética Perceber a 
capacidade de 
o homem agir 
racionalmente
. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=dtJKzLO_0OE 

Observações: 
 A opção pela exibição de vídeos, em alguns momentos, se dá por uma questão 

de otimização do tempo disponível. Em possíveis adaptações desta sequência 
didática, o docente poderá optar por outras estratégias didáticas. 

 Ao final das exibições dos vídeos é importante o professor comentar alguns 
pontos principais e dar a palavra aos alunos para que tirem suas dúvidas. 

 Nesta aula foi utilizado o recurso de projeção de slides através do Power Point. 
Fonte: o autor, 2017. 

 
Tabela 3 – Aula 3 

Friedrich Nietzsche 
Conteúdo Competências Recursos 

A morte de 

Deus 

Compreender a 
aparente 
contradição da 
morte de Deus. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=2igS00IHj9Y. 

A Genealogia Compreender a 
filosofia 
histórica. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=60rYuW9o8OY. 

A Moral Perceber a moral 
como força de 
valoração. 

Exibição de vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=V9hh6o1xmZM 

Observações: 
 Em função desta aula ser apenas sobre um filósofo, optou-se pelos vídeos para 

que depois pudesse ser realizado um debate acerca dos assuntos abordados. 
Fonte: o autor, 2017. 

 

Ressalte-se que os temas filosóficos elencados nas tabelas são densos e, 

evidentemente, não poderão ser aprofundados como o desejado. Não há muito como fugir 

dessa realidade, uma vez que a EJA possui o currículo condensado, de forma que o aluno 

conclua os estudos em menos tempo. Nas escolas SESI-RJ esse tempo é de um ano e 
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meio, o que obriga o docente a ser bastante objetivo no planejamento pedagógico. A 

intenção, no entanto, é que com a utilização do jogo eles possam ser aprofundados de 

forma que a aprendizagem seja construída de maneira lúdica. 
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Algumas considerações sobre o jogo após uma primeira utilização 

 

 Após as aulas sobre os filósofos abordados no jogo, chega o grande momento de 

sua utilização em sala de aula enquanto recurso educacional. 

 O jogo foi elaborado para ser jogado por seis participantes. Por razões didáticas, 

as turmas foram divididas em seis grupos, de modo que cada um deles tivesse 

aproximadamente o mesmo número de integrantes. Cada grupo recebeu uma caixinha 

com as peças de uma única cor que pode ser escolhida aleatoriamente ou por sorteio. 

 O pano de fundo do jogo é que o participante encarne o espírito do filósofo que 

representa e que está incluído dentro de seu país. Lembramos que o jogo não tem 

nenhuma pretensão geográfica, de modo que cada filósofo, com seu respectivo país está 

dentro de um quadrante, que faz fronteiras com outros, sem nenhum embasamento na 

realidade. Dessa forma, cada peça do jogador corresponde a um “seguidor” das ideias 

desse filósofo que tem como objetivo expandir tais ideias a outros territórios. 

 Primeiramente, cada participante distribuiu sete peças aleatoriamente no 

tabuleiro. A ideia inicial era de cinco peças, contudo, no desenrolar do jogo com a 

primeira turma, percebeu-se a necessidade de fazer essa pequena modificação de modo a 

tornar o jogo mais dinâmico. Ressalte-se que o jogador não é obrigado a colocar seus sete 

“seguidores” no território de seu filósofo, embora não seja também proibido. 

 Com as peças dispostas no tabuleiro, os objetivos são distribuídos e podem variar 

entre colocar um determinado número de “seguidores” dentro de dois territórios, que 

podem estar predeterminados ou definidos a priori, ou eliminar do jogo todos os 

“seguidores” de um outro filósofo. Um ajuste que foi feito neste momento, após a 

primeira utilização do jogo, foi a de elevar de cinco para sete o número de seguidores que 

devem ser colocados em cada território para que se cumpra o objetivo. 

 Com as peças distribuídas e os objetivos sorteados, o jogo tem seu início. Optou-

se que cada grupo jogasse os dados e que a ordem decrescente dos números tirados 

também seria a ordem de cada um no jogo. A primeira coisa a fazer é o grupo que iniciará 

jogar os dados. O resultado será o número de casas que ele poderá andar. Por exemplo, se 

o resultado dos dados for igual a nove, significa que o participante poderá andar nove 

casas com um de seus “seguidores”. A jogada, no entanto, poderá também ser 

compartilhada, com um “seguidor” andando cinco casas e outro quatro, por exemplo. 

Importante notar que esse movimento, ou seja, em qual direção a peça irá se mover, 

deverá obedecer a estratégia a ser traçada pelo participante. Ao final desse movimento, o 
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participante poderá desafiar, ou não, um “seguidor” de outro filósofo. Esse desafio, no 

entanto, só poderá ocorrer contra peças oponentes que façam fronteira com o quadrante 

no qual a peça se encontra. Por fronteira entende-se os quadrantes ao lado, acima, abaixo 

e nas diagonais. 

 Quando há um desafio uma pergunta deve ser respondida. Por exemplo, se o 

jogador A desafia o jogador B, A deve responder a uma pergunta a ser lida por B. Os 

cartões com as perguntas devem ficar ao lado do tabuleiro, virados para baixo. As 

perguntas contidas nos cartões versam sobre um dos seis filósofos abordados no jogo. 

Para cada pergunta há três opções de respostas, estando a correta em negrito. Se A acertar 

a resposta, a peça de B é excluída do jogo e A ocupa seu lugar. Após isso, deverá contar 

o número de peças que têm no tabuleiro e dividir por dois; o resultado será o número de 

novos “seguidores” que poderão ser distribuídos no tabuleiro a critério da estratégia do 

jogador. Exemplo: se A tem oito peças no tabuleiro, poderá colocar mais quatro. Se, no 

entanto, tiver sete peças, como a metade de sete é três e meio, o número é arredondado 

para três. Contudo, no caso de A errar a resposta, sua peça é excluída e o jogo segue com 

a jogada do próximo participante. 

 Um aspecto importante a se enfatizar no jogo é que ele é um recurso didático. Na 

aplicação ele foi utilizado em sala de aula como parte da aula. O docente, portanto, deve 

avaliar a necessidade de, em alguns momentos, intervir para, por exemplo, esclarecer 

algum conceito no qual haja dúvida por parte dos alunos. 

 Este produto é um recurso a mais para a compreensão dos conteúdos curriculares. 

Sendo assim, é importante que ele seja utilizado dentro de um planejamento pedagógico, 

como o proposto aqui, ou qualquer outro. Dessa forma, observou-se na aplicação a 

necessidade do professor ir à lousa em alguns momentos para esclarecer dúvidas 

pertinentes ao conteúdo e inerentes ao jogo. 

 Após a aplicação, na aula seguinte, os alunos foram convidados a debater acerca 

da experiência lúdica em sala de aula. Também responderam a um questionário em que 

puderam avaliar a eficácia do jogo enquanto recurso didático, além de propor sugestões 

que fizessem com que ele se tornasse mais dinâmico, interessante e eficaz. 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

Considerações finais 

 

 Considerando a educação como uma poderosa ferramenta inclusiva, a criação e 

ampliação da EJA no Brasil tem a função de acelerar este processo, dando oportunidade 

àqueles que, por algum motivo, abandonaram a escola. Essa modalidade de ensino, no 

entanto, traz consigo uma série de desafios e, para levar a cabo seu objetivo, necessita 

partir do aluno, levando em conta seus conhecimentos prévios e sua visão de mundo. 

 As turmas de EJA, receberam grande atenção da legislação nas últimas décadas, 

sobretudo a partir da Campanha de Educação de Adultos, de 1947 (JESUS; MACHADO, 

2011), mas, ainda assim, continuam a ser desafiantes devido às suas particularidades. 

Nesse contexto é necessário que o professor se coloque como mediador do conhecimento 

e ofereça subsídios para que o aluno possa interpretar e intervir na sua realidade. O 

objetivo é fazer com que o estudante crie consciência e valores que o transformem em um 

ator social devidamente integrado na sociedade. 

 Dessa forma, a sala de aula da EJA deve ser vista como lugar agradável que 

ofereça ao aluno ferramentas que o possibilitem se posicionar enquanto membro da 

sociedade. Assim sendo, de acordo com Santos (1997), uma boa alternativa seria a 

introdução de elementos lúdicos, uma vez que a ludicidade é uma necessidade humana, 

além de facilitar a aprendizagem e de favorecer processos como os de socialização e 

comunicação. Para tanto, faz-se necessária a formação continuada do professor a fim de 

que esteja em contato com as novas tendências pedagógicas.   

 Atrelado a esse pensamento está o conceito de aprendizagem distraída, proposto 

por Sartori (2010), que deve ser entendido a partir da noção de educomunicação e 

ecossistemas educativos, já que a escola precisa aprender a lidar com as linguagens 

midiáticas. Quando isso  

acontece surge a observação distraída que tem o poder de proporcionar aprendizagens na 

diversão.  

  Outro componente que pode agregar valor à EJA é a multisseriação. Sua 

aplicação, no entanto, pode expor alguns insucessos em função à falta de especialização 

docente para o trabalho nessa realidade. Segundo Rosa (2008), muitos professores 

desconsideram a heterogeneidade da multisseriação, sem atentarem-se à importância de 

um planejamento específico. Além disso, muitos docentes chamados ao trabalho em 

classes multisseriadas desconhecem, a princípio, o que isso realmente significa. No mais, 

a escassez de pesquisas nessa área indicam a existência de lacunas que necessitam ser 
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suplantadas. 

 Com o objetivo de responder de forma concreta a essas questões, foi construído, 

em diálogo com os alunos, um produto educacional denominado Jogo dos Filósofos. O 

jogo foi avaliado quanto a sua eficácia e ao atingimento de seus objetivos. Os resultados, 

uma vez tornados públicos, podem servir para endossar a discussão acerca da ludicidade 

na EJA multisseriada.   

 Assim sendo, propomos com este jogo ampliar o debate acerca do uso de 

elementos lúdicos em classes multisseriadas da modalidade EJA. E embora não seja o 

propósito deste trabalho, levar à consideração a possibilidade da adoção de tais recursos 

em outras modalidades de ensino. Por fim, esperamos que este caderno sirva de incentivo 

a todos os educadores que tiverem contato com estas páginas para que sintam-se 

inspirados a terem iniciativas semelhantes. 
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POSFÁCIO  

 

Multimodalidade e multiletramento: a importância da utilização de novas linguagens na 
sala de aula  

 

 Os novos paradigmas da prática pedagógica, consagrados na legislação brasileira 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e reafirmados por 

Candau (2000), acenam para a necessidade de o professor, como mediador do 

conhecimento, colocar-se em uma posição de reconhecimento da realidade do aluno, 

dando a ele subsídios necessários para interpretar e, se for o caso, superar essa realidade 

de forma autônoma e coerente. O grande objetivo deve ser o de “formar pessoas capazes 

de ser sujeitos de suas vidas, conscientes de suas opções, valores e projetos de referência 

e atores sociais comprometidos com um projeto de sociedade e humanidade” (CANDAU, 

2000, p. 13), ou seja, propor uma pedagogia diferenciada. Dessa forma, não cabe mais, 

nos dias de hoje, a postura pedagógica alertada por Behrens (1999, p. 384): 

 

Salvaguardadas as exceções, os docentes conservadores aliam a 
competência ao autoritarismo. O professor bom é aquele que conhece 
seu conteúdo, apresenta-se severo, exigente e não deve “mostrar os 
dentes para os alunos”. O silêncio e a disciplina são essenciais para 
desencadear o ensino reprodutivo e conservador. A avaliação tem seu 
foco na memorização e na assimilação, e, em algumas áreas, o professor 
adquire credibilidade pelo número de alunos que são reprovados na sua 
disciplina. 

 

 Corroborando essa visão, Libâneo (2001) alertava para o fato de que muitos 

professores baseiam sua prática pedagógica naquilo que observaram e absorveram de seus 

mestres enquanto estavam nos bancos escolares. Dessa forma, os relatos acima 

apresentam uma realidade muito presente em nossas escolas. Urge, portanto, que 

professores e demais atores inseridos no contexto educacional apressem-se em apresentar 

novas propostas pedagógicas que dialoguem com a realidade do aluno, dotado já de uma 

bagagem ideológica (FAIRCLOUGH, 2001), dando a ele a possibilidade de interpretar a 

realidade social que o cerca e a possibilidade de reconstruí-la.  

 A esse respeito ecoam as palavras de Freire (2014, p. 58-59): 

 

O professor que desrespeita as palavras do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua 
sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o 
minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue 
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sinal de sua rebeldia legítima, tanto o professor que se exime do 
cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que 
se furta ao dever de ensinar, de estar rigorosamente presente à 
experiência formadora do educando, transgride os princípios 
fundamentalmente éticos de nossa existência.  

 

 As práticas pedagógicas de multiletramento e multimodalidade 

 

 Existe muita discussão em torno do termo letramento. A noção de letramento dá 

margem a interpretações distintas, pois pode referir-se ao analfabeto ou àquele que 

desconhece determinado contexto. Uma pessoa letrada seria aquela que é alfabetizada? 

Para dar conta de resolver o problema da ambiguidade do termo, Soares (2014) nos alerta 

que seu uso é recente e distingue-se da alfabetização no sentido de que traz consigo uma 

dimensão individual e social. Segundo Kleiman (2008), o termo teria sido cunhado pela 

primeira vez por Mary Kato (1986) e utilizado posteriormente por Tfouni (1988).  

 É consenso, portanto, que a noção de letramento não pode estar associada 

diretamente à de alfabetização e, dessa forma, a ideia de multiletramento acaba ganhando 

espaço. Segundo Dionisio (2006, p. 131), “na atualidade, uma pessoa letrada deve ser 

uma pessoa capaz de atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas linguagens”. A 

própria noção de língua deve ser entendida como um fenômeno social. Sendo assim, 

conforme nos ensina Gomes (2007), a noção de multiletramento relaciona-se à de 

multimodalidade no sentido de que, hoje, a exigência social não é mais apenas a de que 

o aluno tenha condições de decifrar os códigos linguísticos, mas de dar sentido aos signos 

que a ele se apresentam de diversas formas, sobretudo através das mídias digitais. Além 

disso, não se pode pensar em um processo de letramento que não seja multimodal, pois 

uma pessoa não escolarizada e tida como analfabeta pode, em certo sentido, ser letrada, 

pois ela detém outros saberes. A esse respeito, Freire (2014, p. 31-32), ao refletir sobre o 

papel do educador, pontua que: 

 

[...] pensar certo coloca o professor ou, mais amplamente, à escola, o 
dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo 
os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente 
construídos na prática comunitária -, mas também, como há mais de 
trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de 
alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. [...] Por 
que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 
indivíduos?  
 



 
 

36 
 

 Por sua própria natureza o processo de ensino e aprendizagem precisa ser híbrido 

e compreender que ambos, professores e alunos, trazem consigo uma carga sociopolítica 

e ideológica que devem ser levadas em consideração. Como pontua Libâneo (2001), a 

escola não pode reduzir-se apenas ao que é pedagógico, mas deve levar em consideração 

que “a prática escolar (...) tem atrás de si condicionantes sociopolíticos que configuram 

diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes 

pressupostos sobre o papel da escola” (LIBÂNEO, 2001, p. 19).  

 Dessa forma, podemos pressupor que o processo de ensino e aprendizagem deve 

privilegiar a presença de múltiplos letramentos que sejam multissemióticos e híbridos.  

 Deve ser levado em consideração, portanto, o fato de que, para as sociedades 

ocidentais alfabetizadas, há a ideia de que a língua é o meio exclusivo de representação e 

comunicação (SANTOS, 2006). No entanto, pensando especificamente no contexto 

escolar, não há como negar que os desafios são grandes, por isso, faz-se necessário lançar 

mão de linguagens diversas que atendam a diferentes necessidades (FIGUEIREDO; 

GUARINELLO, 2013). 

 Apesar do horizonte de dificuldades, é importante notar que todo letramento é 

multimodal no sentido de que há sempre uma combinação de diferentes modos semióticos 

definidos pela própria prática social além, por exemplo, da relação estabelecida entre a 

linguagem verbal escrita e a linguagem não-verbal imagética (CATTO, 2013). 

Constatamos, no dia a dia da escola, uma pluralidade de linguagens, mas na prática o que 

vemos é, infelizmente, um enfoque na escrita, não sendo ela suficiente para revelar a 

totalidade dos usos da língua (FERRAZ, 2008). Segundo Lemke (1998, p. 284),  

 

um letramento é sempre um letramento em algum gênero, e tem que ser 
definido em relação aos sistemas de signos empregados, às tecnologias 
materiais envolvidas, e aos contextos sociais de produção, circulação e 
uso daquele gênero particular.   
 

 Fica claro, portanto, a exigência que se faz ao professor pós-moderno: a de 

identificar a possibilidade de letramento sob diversas formas dando ao aluno, de acordo 

com seu contexto sociopolítico e ideológico, expressar-se de forma a dar uma resposta 

concreta à realidade que o cerca.  

 

Gabriel Moreira Beraldi 
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APÊNDICE A – RELAÇÃO DAS PERGUNTAS E RESPOSTAS QUE 
FAZEM PARTE DO JOGO DOS FILÓSOFOS 

 

Platão 

 

1. É correto afirmar que Platão teve importância periférica na Filosofia? 

a) Sim, e isso se torna evidente com a Filosofia Moderna. 

b) Sim, e isso se torna evidente com a Filosofia Contemporânea. 

c) Não. Platão foi uma das bases da Filosofia. 

 

2. É certo que Platão era um apelido que o filósofo ganhou? 

a) Sim, é muito provável. 

b) Platão era nome da família. 

c) outra resposta. 

 

3. É correto afirmarmos que Platão nunca encontrou Sócrates pessoalmente? 

a) Sim. Nunca se encontraram. 

b) Tiveram apenas dois encontros. 

c) Platão foi aluno de Sócrates e o via seguidamente. 

  

4. Platão era oriundo de uma família pobre de agricultores? 

a) Não. Era membro de uma família rica ligada à política. 

b) Sim, família pobre da Trácia. 

c) outra resposta 

 

5. É verdade que existem as doutrinas não escritas, coisas que Platão somente falou a 

iniciados e que nunca escreveu? 

a) Isso não é verdade. 

b) Aconteceu e era um dos cuidados que Platão tinha ao ensinar. 

c) Não é verdade, mas os boatos sobre o assunto existem. 

 

6. Platão acreditava que estamos em contato com uma realidade única e inalienável? 

a) Não, pois distinguia duas realidades. 

b) Sim, sempre uma única realidade. 
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c) Sim, a realidade sensível, que é superior a qualquer uma que depois possa aparecer. 

 

7. Para Platão o que nos chega pelos sentidos é parte de uma outra realidade, esta última 

mais completa? 

a) Sim, mais completa, perfeita, eterna. 

b) Não há outra realidade em Platão, somente a realidade dos sentidos. 

c) outra resposta 

 

8. Para Platão tudo está fadado ao desaparecimento? 

a) Sim, o filósofo acredita no término das ideias perfeitas. 

b) Sim, com exceção de algumas ideias perfeitas, todo o resto será extinto. 

c) Não. Apenas a parte sensível pode se deteriorar. 

 

9. No entendimento de Platão. Suponhamos uma laranjeira. Quando ela envelhece e está 

prestes a morrer, a Ideia a qual corresponde também definha? 

a) Sim, definha. 

b) Não, a Ideia é perene. 

c) Definha ocasionalmente. 

  

10. Platão afastou-se dos sofistas, discordava deles? 

a) Não, afinal Platão era um sofista. 

b) Sim, afastou-se, pois suas concepções não aceitavam o relativismo em questão. 

c) outra resposta 

 

Santo Tomás de Aquino 

 

1. O filósofo grego que maior influência exerceu sobre Santo Tomás de Aquino foi: 

a) Platão. 

b) Aristóteles. 

c) Sócrates. 

  

2. Para Santo Tomás de Aquino, um dos princípios do conhecimento humano era o 

princípio da causa eficiente. Esse princípio da causa eficiente exigia que o ser 

contingente: 



 
 

42 
 

 

a) não exigisse causa alguma. 

b) fosse causado pelo intelecto humano. 

c) fosse causado pelo ser necessário. 

 

3. Para Santo Tomás, filosofia e teologia são ciências distintas porque:  

a) A filosofia se funda no exercício da razão humana e a teologia na revelação divina.  

b) A filosofia é uma ciência complementar à teologia.  

c) A filosofia nos traz a compreensão da verdade que será comprovada pela teologia. 

  

4. A Escolástica teve como seu maior expoente: 

a) Santo Tomás de Aquino. 

b) Epicuro. 

c) Marco Aurélio.  

 

5. Para Santo Tomás de Aquino há três tipos de leis: 

a) A lei divina, a lei natural e a lei humana. 

b) A lei natural, a lei humana e a lei penal. 

c) A lei humana, a lei natural e a lei civil. 

  

6. Nas Questões sobre a lei, da Suma de Teologia, São Tomás de Aquino afirma "pertencer 

à lei preceituar e proibir". Assim, pode-se dizer que é correto conceber a lei como:  

a) regra e medida dos atos.  

b) expressão das emoções.  

c) não pertencente à razão, e nem participante da mesma.  

 

7. Sobre o pensamento de Santo Tomás de Aquino, é correto afirmar:  

a) Não se deve separar o conhecimento da fé, pois isolados não têm valor.  

b) As ações humanas não representam atitudes significativas para os planos divinos.  

c) Considerava que a existência de Deus podia ser deduzida do mundo sensível. 

 

8. São Tomás de Aquino representa o apogeu da Escolástica Medieval. De sua grande 

obra destacam-se Os argumentos para provar a existência de Deus. Para São Tomás 

(Étienne, 2013), o "caminho mais manifesto" é aquele que se inicia a partir:  
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a) da teologia  

b) do movimento  

c) da razão 

 

9. A respeito daquilo que Santo Tomás de Aquino pensa sobre a relação entre fé e razão, 

através da correlação entre teologia e filosofia, assinale a alternativa CORRETA.  

a) A filosofia pode contestar a teologia.  

b) A teologia, de acordo com a filosofia, determina Deus como uma ideia reguladora da 

razão.  

c) A fé orienta a razão.  

 

10. Segundo Santo Tomás de Aquino, há cinco vias que mostram a existência de Deus.  

Assinale qual das alternativas descreve CORRETAMENTE estas cinco vias.  

a) Os argumentos: do primeiro motor; sobre a primeira causa eficiente; sobre o 

existente necessário; sobre os graus do ser; sobre o fim supremo de todas as coisas.  

b) Os argumentos: da iluminação interior; sobre a primeira causa eficiente; sobre o 

primeiro motor; sobre o fim supremo de todas as coisas; sobre os graus do ser.  

c) Os argumentos: sobre a iluminação interior; sobre a dialética da Ideia do Bem; sobre a 

causalidade necessária; sobre a hierarquia dos seres; sobre a eternidade.  

 

René Descartes 

 

1. Ao analisar o cogito ergo sum – penso, logo existo, de René Descartes, conclui-se que: 

a) o pensamento é algo mais certo que a própria matéria corporal. 

b) a subjetividade científica só pode ser pensada a partir da aceitação de uma relação 

empírica fundada em valores concretos. 

c) Descartes consegue infirmar todos os sistemas científicos e filosóficos ao lançar a 

dúvida sistemático-indutiva respaldada pelas ideias iluministas e métodos 

incipientes da revolução científica. 

  

2. René Descartes tornou-se famoso pela frase “Cogito, ergo sum” (penso logo existo), 

pilar fundamental da filosofia: 

a) Racionalista. 

b) Fenomenológica. 
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c) Teocêntrica. 

 

3. O processo de questionamento sobre tudo o que René Descartes pensava até então ser 

verdadeiro pode ser chamado de: 

a) Plano cartesiano. 

b) Teoria das ideias. 

c) Dúvida metódica. 

 

4. As ideias que nos chegam através dos sentidos e da experiência, Descartes denomina: 

a) Fictícias. 

b) Inatas. 

c) Adventícias. 

 

5. O que levou Descartes a duvidar dos conhecimentos provenientes dos sentidos? 

a) Ele afirma que os sentidos nos enganam constantemente, de forma que não é 

prudente confiarmos em algo que nos enganou alguma vez, nem aceitar como 

fundamento um tipo de conhecimento passível de erros. 

b) Ele duvidou do conhecimento sensível, pois aprendeu desde cedo a valorizar o 

conhecimento matemático, que é para ele eterno. 

c) Duvidou do conhecimento proveniente dos sentidos, após criar o argumento do sonho, 

que afirma não termos certeza sequer se vivenciamos a realidade ou estamos em um 

sonho. 

  

6. "Penso, logo existo" é evidência no Discurso sobre o Método, de Descartes? 

a) Não, ele cita a frase que na verdade pertence a Spinoza. 

b) A frase de Leibniz não é deste contexto. 

c) Sim, é a evidência inicial em Descartes. 

 

7. Filósofo, matemático e fisiologista, o francês René Descartes é considerado o pai da 

matemática e da filosofia moderna. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a sua 

filosofia:  

a) Na primeira de suas Meditações Metafísicas, René Descartes coloca em marcha 

seu método dubitativo. Na sua filosofia, o objetivo último de tal procedimento era 

estabelecer a incerteza como espírito filosófico.  
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b) Na abertura do Discurso do Método, Descartes, incisivamente, afirma aquilo que, para 

ele, é a coisa do mundo melhor partilhada. Para ele, esta coisa é o bom senso.  

c) Para Descartes o preceito de clareza e distinção é a primeira regra do método de 

conhecimento. 

  

8. O pensamento de Descartes pretende fundamentar e legitimar a possibilidade do 

conhecimento científico e com isso refutar:  

a) a intuição  

b) a metafísica  

c) o ceticismo 

 

9. De acordo com Descartes, erra-se por prevenção quando:  

a) Facilmente nosso espírito se deixa levar pelas opiniões e ideias alheias, sem se 

preocupar se são verdadeiras ou não  

b) Fácil e velozmente nossa vontade nos faz emitir juízos sobre as coisas antes de 

verificarmos se nossas ideias são ou não verdadeiras  

c) Não deixamos que nosso espírito se deixe levar pelas opiniões e ideias alheias, 

preocupando-nos em verificar se são verdadeiras ou não 

 

10. Descartes, em sua segunda meditação, relata a necessidade de se encontrar uma forte 

certeza que pudesse servir de base para a elaboração de todo o sistema do saber. E 

exemplifica com a experiência do ponto de:  

a) Gassendi  

b) Arquimedes  

c) Montaigne 

 

David Hume 

 

1. Segundo Hume, há ideias: 

a) Inatas. 

b) Que são produtos exclusivos da razão. 

c) A que não corresponde qualquer impressão sensível. 
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2. Na perspectiva de Hume, as conclusões dos nossos raciocínios acerca de questões de 

fato são: 

a) Quando muito, prováveis, mas nunca certas. 

b) Demonstrativas. 

c) Necessariamente verdadeiras. 

 

3. Para David Hume, o nexo causa-efeito apresenta elementos essenciais, acessados de 

diferentes modos. Quanto a isso, é correto afirmar que esses elementos são:  

a) a dedução, que é experimentada, e a indução, que é inferida.  

b) a contiguidade e a sucessão, que são induzidas, e a conexão necessária, deduzida.  

c) a contiguidade e a sucessão, que são experimentadas, e a conexão necessária, que 

é inferida. 

  

4. Para David Hume, a razão pretende, por meio de seus princípios, seus procedimentos 

e suas ideias, alcançar a realidade em seus aspectos:  

a) particulares e contingentes.  

b) universais e necessários.  

c) universais e contingentes. 

 

5. É fundamental à sustentação da teoria das ideias de David Hume, tal como delineada 

no Livro I, do Tratado da Natureza Humana, o argumento segundo o qual:  

a) todas as ideias são derivadas de impressões.  

b) as impressões são derivadas de ideias complexas.  

c) entre ideias e impressões não há qualquer primado ontológico ou epistemológico.  

 

6. Logo no início de sua obra mais importante, David Hume, ao desenvolver sua teoria 

das ideias, estabelece que as impressões devem ser divididas em:  

a) sensações e reflexões.  

b) sensações e ideias.  

c) sensações complexas e ideias simples.  

 

7. Qual Filósofo abaixo relacionado declarou que graças ao filósofo inglês David Hume 

despertou-se de seu "sono dogmático"?  

a) Immanuel Kant;  
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b) Arthur Schopenhauer;  

c) Friedrich Nietzsche. 

  

8. Filósofo responsável pela conhecida "solução" dos problemas da Metafísica proposto 

por David Hume, nomeado como precursor do Idealismo Alemão.  

a) Kant; 

b) Hegel; 

c) Marx. 

 

9. Segundo David Hume, “Todo raciocínio abstruso apresenta um mesmo inconveniente”, 

porque  

a) “pode silenciar o antagonista sem convencê-lo; e para nos darmos conta de sua 

força, precisamos dedicar-lhe um estudo tão intenso quanto o que foi necessário para 

sua invenção”.  

b) “impregna a mente humana com conceitos do idealismo que o induzem ao holismo 

moderno”.  

c) “justifica a disposição que a mente humana tem para se inclinar ao silogismo moderno”. 

 

10. Para David Hume, “os homens são, em grande medida, governados pelo interesse” e 

isso é perfeitamente visível, já que  

a) “tradicionalmente o interesse tem sido visto de dentro para fora, como algo que 

observamos em nós mesmos, mais do que alguma coisa que outros possam exibir”.  

b) “mesmo quando estendem suas preocupações para além de si mesmos, não as 

levam muito longe; na vida corrente não é muito comum olhar para além dos amigos 

mais próximos e dos conhecidos”.  

c) “vão traduzindo a necessidade que eles têm de se relacionar a partir de um interesse 

particular, e isso vem somar-se à sua capacidade para a socialização para o seu próprio 

bem-estar”. 

 

Immanuel Kant 

 

1. Podemos colocar Kant dentro do Idealismo alemão? 

a) Não, Kant era um realista, não acreditava em Deus. 

b) Kant era contra o Iluminismo. 
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c) Kant era contemporâneo dos iluministas. 

 
2. São, para Kant, formas da sensibilidade, estrutura ou lei interna do espírito segundo as 

quais o sujeito coordena suas impressões, captando sensivelmente as coisas: 

a) razão e emoção.  

b) objetividade e subjetividade.  

c) tempo e espaço. 

 

3. Na filosofia kantiana, os imperativos são fórmulas de mandamento e recomendam 

cursos de ação às vontades refratárias. Nesse contexto, imperativos hipotéticos são 

aqueles que recomendam uma ação:  

a) como necessária em si mesma e incondicionalmente.  

b) como sendo apropriada a um certo fim.  

c) como intrinsecamente necessária sem qualquer propósito. 

 

4. Quanto aos conceitos de belo e sublime, em Kant, assinale a alternativa correta. 

a) Ambos, o belo e o sublime, referem-se à forma do objeto, sendo portanto propriedades 

objetivas das coisas.  

b) Diferentemente do belo, o sublime agrada por si mesmo, isto é, sem a interposição de 

interesses. 

c) Diferentemente do belo, o sublime diz respeito ao informe, o que implica também 

a representação do ilimitado. 

 

5. Para o filósofo iluminista Immanuel Kant, só há conhecimento quando:  

a) a experiência oferece conteúdos à sensibilidade e ao entendimento, pois a razão, 

separada da sensibilidade e do entendimento, não conhece coisa alguma, e não é sua 

função conhecer.  

b) a razão oferece conteúdos ao entendimento, pois a racionalidade, separada da 

sensibilidade e do entendimento, apenas conhece através dos dados sensoriais.  

c) a experiência oferece conteúdos à sensibilidade e ao entendimento, e a razão, unida à 

sensibilidade e ao entendimento, produz racionalmente o conhecimento. 
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6. O tipo de conhecimento "que em geral se ocupa menos dos objetos, que do nosso modo 

de os conhecer, na medida em que este deve ser possível a priori", é denominado, na 

Crítica da Razão Pura, por Kant:  

a) faculdades.  

b) expedientes.  

c) transcendental. 

 

7. Para Kant, a possibilidade de acesso ao conhecimento legítimo tem como condição a 

(o):  

a) razão pura.  

b) moral.  

c) fenômeno. 

 

8. Com relação ao pensamento de Immanuel Kant, é correto afirmar:  

a) Aplicava a razão ao conhecimento das causas sem verificar se o mesmo era verdadeiro.  

b) Os fenômenos são apenas aparências das coisas e não as coisas em si mesmas.  

c) O ponto de partida da sua filosofia é a investigação da faculdade da razão ou do 

conhecimento. 

 

9. Immanuel Kant inicia sua fase crítica com a publicação da "Crítica da razão pura". Na 

visão kantiana, a crítica se opõe:  

a) à metafísica 

b) ao dogmatismo  

c) à moral 

 

10. Segundo Kant, ao contrário do imperativo categórico, o imperativo hipotético: 

a) constitui uma máxima e é um princípio prático subjetivo que vale 

incondicionalmente.  

b) apresenta a necessidade prática de uma ação possível como um meio de atingir 

outra coisa que se deseja.  

c) não diz respeito à matéria da ação, tampouco aos seus resultados, mas somente à 

forma e ao princípio do qual ela se deriva. 
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Friedriech Nietzsche 

 

1. O que significa a expressão "Deus está morto", no contexto do pensamento de 

Nietzsche?  

a) Jesus Cristo foi pregado na cruz pelos romanos e não resistiu, vindo a falecer.  

b) Doravante é o pensamento oriental que deve ser levado em consideração.  

c) Os valores metafísicos já não devem mais ser considerados. 

 

2. Em "Genealogia da Moral", Nietzsche faz uma análise devastadora da moral 

tradicional a qual considera baseada:  

a) na tradição  

b) no poder  

c) na culpa 

 

3. Em sua "Terceira dissertação sobre o que significam ideais ascéticos", Nietzsche a 

inicia analisando os artistas e os elimina de imediato. Para o autor, "eles estão longe de 

se colocar no mundo e contra o mundo". Segundo o filósofo, o significado desses ideais 

para esse grupo é:  

a) algo como um instinto e faro  

b) um encanto mais de sedução  

c) nada absolutamente nada, ou coisa demais 

 

4. Em sua obra Genealogia da Moral - uma polêmica, Friedrich Nietzsche pretende 

questionar o valor da moral baseada na compaixão. De acordo com a investigação 

genealógica realizada pelo autor, essa moral tem origem no sentimento de:  

a) Ressentimento.  

b) Egoísmo.  

c) Altruísmo. 

 

5. Sobre a filosofia de Nietzsche, considere as alternativas abaixo, assinalando a 

correta:  

a) A vontade de potência, em Nietzsche, é própria unicamente do homem, sendo 

excluídos, portanto, todos os demais seres vivos. 



 
 

51 
 

b) Tributária da ciência da época, a noção nietzschiana de "força" impossibilitou o 

filósofo de postular a homogeneidade de todos os acontecimentos.  

c) Pode-se dizer que Nietzsche rechaça os sistemas filosóficos não devido ao fato de 

eles apresentarem uma unidade metodológica, mas sim em função de fixarem uma 

dogmática. 

 

6. Qual dos conceitos abaixo faz parte conceitual da base filosofia de Nietzsche?  

a) Luta de Classes;  

b) Liberdade;  

c) O eterno Retorno. 

 

7. Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como: 

a) complexidade e ingenuidade: extremos de um mesmo segmento moral, no qual se 

inserem as paixões humanas. 

b) movimento e niilismo: polos de tensão na existência humana. 

c) razão e desordem: dimensões complementares da realidade. 

 

8. No pensamento de Nietzsche, pode-se encontrar grande quantidade de considerações 

a respeito dos valores. Assinale a alternativa que não está de acordo com a filosofia de 

Nietzsche sobre os valores. 

a) A perda da fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores. 

b) É preciso reconhecer que, pelos seus próprios critérios, nossa moral é imoral. 

c) Não existe papel para a razão na compreensão dos valores. 

 

9. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia 

de Nietzsche, exceto: 

a) A vontade de potência: motivo básico da ação do homem, a vontade de viver e 

dominar. 

b) O super-homem: indivíduo que é capaz de superar-se e possui um valor em si. 

c) O eterno retorno: recorrência permanente dos mesmos eventos. 

 

10. Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, o conceito da 

“morte de Deus” é essencial. Assinale a alternativa que reflete esse conceito. 

a) A morte de Deus desvaloriza o mundo. 
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b) A morte de Deus gera necessariamente o super-homem. 

c) A morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


