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RESUMO 

 

Andrea Lugo Nectoux. Uma experiência pedagógica na direção do “tornar-se o que se 

é” nietzschiano no contexto do ensino de estética na educação básica. 2017. Produto 

Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Filosofia) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 

2017. 

 

 

O presente trabalho consiste no registro da concepção, elaboração e 

experimentação de uma prática pedagógica, entendida como uma ação-reflexiva, baseada 

na ideia do “tornar-se quem se é” nietzschiano. Para tanto, parte-se da problematização do 

ensino de filosofia no ensino básico, analisando-se as tendências tradicionais dessa prática 

e procurando-se definir o cerne dessa atividade. Em seguida, desenvolve-se uma 

investigação teórica acerca do movimento nietzschiano de ‘tornar-se quem se é”, bem como 

definem-se as bases filosóficas e pedagógicas inspiradas nesse conceito, que constituem 

uma possível ideia de educação na concepção nietzschiana. Então, com base nisso, 

apresenta-se um planejamento de aulas - de Estética para ensino médio regular e EJA – que 

constitui uma busca por  estratégias práticas capazes de mobilizar os alunos no movimento 

crítico e criativo de conceber a vida como obra de arte, como uma ética estética. Uma vez 

caracterizada metodologicamente como uma pesquisa-ação, este trabalho apresenta 

também a aplicação desse planejamento em sala de aula , reflexões, resultados práticos e 

conclusões – visando-se o enriquecimento das práticas seguintes. 

 

 

 

Palavras-chave:  tornar-se quem se é ; Nietzsche; estética; ensino básico; vida como obra 

de arte 
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Isso de querer 

 ser exatamente aquilo  

que a gente é  

ainda vai  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como produto final deste programa de pós-graduação, apresenta-se neste trabalho o 

registro da ação reflexiva que constitui a concepção, elaboração e prática de uma 

experiência pedagógica. Essa proposta consiste no ensino de Estética aplicada em turmas 

do terceiro ano do ensino regular e módulo III da educação de jovens e adultos, tendo 

duração de um bimestre. Busca-se constituir essa experiência pedagógica baseada na 

compreensão da filosofia como uma experiência na direção de “tornar-se o que se é” 

conforme as idéias de Friedrich Nietzsche.  

Como embasamento teórico, o ponto de partida da investigação consiste na tomada 

do ensino de filosofia no ensino médio como problema. Assim, procura-se examinar 

criticamente as diversas concepções do que seria o cerne dessa atividade, tais como: a que 

privilegia o ensino da história da filosofia, a que focaliza o desenvolvimento de habilidades e 

competências, a que concebe a filosofia como um saber transversal e como a promotora da 

interdisciplinaridade. Todas essas concepções parecem constituir aspectos acessórios ou 

apelar, de uma forma ou de outra, à efetividade de objetivos exteriores à atividade filosófica, 

que é marcada, como se defende, diferentemente disso, essencialmente por um tipo de 

atitude. Uma atitude de amor (desde sua marca etimológica) levada às últimas 

conseqüências críticas, de suspeita radical.  

Nessa esteira, busca-se definir o que seria uma educação inspirada nas idéias de 

Friedrich Nietzsche, com base em seus dois textos sobre educação e demais obras – 

mesmo não tratando explicitamente sobre tema. O fio condutor desse mergulho inspirador 

na obra nietzschiana consiste na sua ideia de tornar-se o que se é. Essa trajetória, segundo 

Nietzsche, distancia-se de toda procura por algo estático e subjacente – metafísico. Ao 

contrário, constitui um movimento caracterizado justamente em função da insubsistência 

metafísica, estruturado num permanente vir-a-ser. Nessa direção, a educação, e mais 

precisamente o ensino de filosofia pode ser concebido como um movimento que promove a 

formação de si baseada numa estética da existência, ou seja, voltado para a concepção da 

vida como obra de arte.  

Assim, alicerçado nesse fundamento teórico, apresenta-se a formulação do 

planejamento das aulas, cuja estrutura baseia-se em uma proposta de Sílvio Gallo, e que 

promove esse movimento de “tornar-se o que se é” ao contemplar quatro tipos de 

atividades: a sensibilização, a investigação, a problematização e a conceituação. 

Sobre essa estrutura, que corresponde a uma didática em filosofia que incorpora os 

requisitos daquele movimento fundamental pretendido, é construída uma proposta 

pedagógica em Estética. Em que pesem críticas aos modelos tradicionais de ensino, 



 

11 

 

procurou-se superar a dicotomia clássica entre o foco na história da filosofia e o foco no 

desenvolvimento de competências, abrangendo ambos os objetivos como auxiliares do 

processo filosófico, articulados em uma proposta que os supera. 

Por fim, apresentam-se algumas reflexões a respeito da prática dessa metodologia 

em sala de aula. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

- Elaborar, a partir da ideia de prática docente reflexiva, um planejamento de prática 

pedagógica, na área de Estética, que se aproxime da noção nietzschiana de “tornar-se o 

que se é” 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Problematizar o ensino de filosofia no ensino básico, analisando as tendências 

dessa prática e procurando definir o cerne dessa atividade; 

- Esboçar uma possível ideia de educação na concepção nietzschiana; 

- Produzir o planejamento de uma prática pedagógica que constitua uma experiência 

na direção do “tornar-se o que se é” de Nietzsche; 

- Criar estratégias práticas que mobilizem os alunos no movimento crítico e criativo 

de conceber a vida como obra de arte, como uma ética estética. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A presença da Filosofia como disciplina autônoma no currículo da educação básica 

tem uma história em nosso país bastante instável. Em anos recentes, a sua volta aos 

currículos – após ser banida por décadas durante o regime militar - foi saudada como uma 

decorrência natural da consolidação do processo democrático iniciada com a abertura 

política. Entretanto, a Reforma educacional do ensino médio, sancionada este ano, coloca 

em cheque a relevância dessa conquista: matérias como filosofia, sociologia, artes e 

educação física, segundo essa nova estrutura não têm mais obrigatoriedade de constar nos 

currículos como disciplinas. A partir de uma concepção marcadamente tecnicista, essa 

reforma propõe a estruturação de parte do ensino médio em eixos especializados – o que 

constitui um retorno à estrutura curricular de nosso passado recente, que primava pelo 

ensino técnico-científico voltado ao mercado de trabalho em detrimento de outros objetivos 

educacionais de teor crítico e especulativo (embora nossa Constituição e LDB, leis maiores 

que regem a educação, contemplem outros objetivos além da formação para o trabalho, tais 

como formação para a cidadania e para as práticas sociais). 

 Constata-se, pois, diante desse panorama inóspito da política educacional atual, a 

dificuldade da tarefa de justificação de uma prática filosófica na instituição escolar, mas 

também, e sobretudo, sua urgente importância. 

 Mesmo no recente e curto tempo de sua presença obrigatória como componente 

curricular, muito se discutia, no meio escolar, sobre sua justificativa. Além do fator 

relacionado à novidade da presença da filosofia nas escolas, a própria natureza dessa 

disciplina contribui sobremaneira para esse questionamento. A filosofia não se enquadra 

exatamente no modelo das ciências (no que estas dizem respeito à sua tradição empírica), 

tampouco no conceito de belas artes (no sentido de criação de objetos concretos).  Inquirir  

o que seja a filosofia já constitui um problema. Apesar da complexidade inerente à natureza 

da filosofia suscitar desconfiança no que se refere à sua presença curricular numa realidade 

pragmática como a nossa, ela estava sendo garantida em função da consideração de sua 

utilidade na formação cidadã dos alunos, a partir de uma ótica democrática - segundo a qual 

a atitude crítica capacita a relação dos homens em sociedade.  

Se a filosofia é vista com essa reserva no contexto escolar, a estética, um de seus 

campos de estudo, pode suscitar ainda mais suspeita (se não preconceito) - inclusive no que 

tange ao alunado do ensino público. Estes se julgam, geralmente, distantes das obras de 

arte e dos tipos de considerações os quais, pressupõem, referem-se à estética.  

Em que pesem essas suspeitas - e mesmo para desmistificá-las e reverter essa 

perspectiva - o presente trabalho apresenta um projeto que consiste na tentativa de 
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apresentar a estética a partir da noção de construção da vida como obra de arte, no 

contexto das aulas de filosofia no ensino médio. Nesse sentido, a referência central e fio 

condutor do projeto consiste na ótica nietzschiana, sobretudo no que toca à ideia de uma 

ética como uma estética da existência.  

Tendo esboçado as condições áridas para a filosofia na educação básica pública 

brasileira, cabe agora levantar as razões de sua importância, e mais precisamente, 

responder à pergunta: em que reside a validade da abordagem filosófica da estética a partir 

das "referências" de Nietzsche? 

Primeiramente, é necessário reconhecer que o andamento de nossa política 

educacional filia-se à cultura dominante de nosso tempo - tempo de eficiência, produtividade 

e consumo: valores de mercado que pautam, em grande medida, a existência das pessoas. 

A alta performance produtiva é requerida dentro de nosso sistema produtivo e é assimilada 

porque consiste em condição para o consumo. Esse ciclo que se retroalimenta de maneira 

entorpecente diz muito do homem que somos. E a possibilidade de fomentar a reflexão 

sobre o que fazemos de nós mesmos soa inoportuno, quando não perigoso - pois 

contraproducente. Para conservar essa dinâmica é necessária a produção de homens 

correntes (Cf. NIETZSCHE, 2011), como peças intercambiáveis de uma máquina. E a 

filosofia, muito menos a nietzschiana, para isso nada ajuda.  

A estabilidade pretendida pelo expediente da referida nova estrutura curricular, e 

tantos outras receitas cosméticas da civilização, entretanto, já anunciam sinais de 

esgotamento de suas possibilidades. Há transformações mais profundas ocorrendo, dentro 

do processo de desenvolvimento da cultura ocidental que apontam para a saturação de um 

modo estruturante de pensamento. Mais precisamente, trata-se da agonia da razão 

moderna, que não consegue fornecer soluções humanas convincentes e estáveis - tais 

como os absolutos do cristianismo e da metafísica se anunciavam, bem como a aposta 

iluminista na razão - como prenunciou Nietzsche há mais de um século. 

Vivemos o tempo do desvelamento da falta de sentido fundamental e da contingência 

das estruturas até então tidas (e legitimadas por isso) como necessárias; da inocuidade da 

ideia metafísica de natureza humana. Tal como na tragédia clássica, consiste no momento 

da catástrofe, em que a verdade original que conduziu a situação até ali, ainda que não 

sabida, é revelada.  

Se o que nos conduziu pelas vias dos absolutos, até o momento, foi o medo (medo 

do desamparo, da nossa inexorável finitude e fundamental aleatoriedade), este permanece e 

embaraça o abandono de justificações absolutas dadas. Frente à verdade de que não temos 

referências subsistentes para nos parametrizar, temos dois caminhos possíveis: ou o medo 

vence (mais uma vez) e ficaremos a reverenciar nossos "deuses mortos", ou, com coragem, 
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apostaremos na justificação estética da existência, tal como propôs Nietzsche. 

A consideração da arte, e de uma atitude estética, consiste num outro tipo de 

movimento que as ideias de Nietzsche suscitam, de sentido propositivo. Além do movimento 

"negativo", em que evidencia a saturação dos valores (por seu vazio original), ele também 

oferece uma perspectiva, no que consiste o caráter "positivo", propositivo de sua obra. Ele 

não somente nos tira o chão, deixando-nos cara-a-cara com o abismo, mas nos propõe seu 

atravessamento autocriador. 

Ao negar o projeto racionalista, reivindica-se um lugar legítimo à sensibilidade no 

pensamento. E se não há mais o absoluto a guiar, a justificar a vida, Nietzsche propõe a 

estética como via de justificação. Nesse processo a criação de valor nega-se a 

transcendência metafísica, e afirma-se a imanência estética. E a estética, para além da 

consideração do belo na obra de arte, é considerada em cada gesto e tendo a vida como 

suporte. Uma ética estética pressupõe uma disposição de coragem, pois o homem-artista 

cria novas formas de pensamento, e não apenas reproduz fórmulas canonizadas. Cria 

novas formas de subjetividade e se dispõe a enfrentar os problemas da vida sem a 

segurança das referências prévias. Além de coragem, pressupõe também consciência do 

caráter trágico da vida, derivado de sua multiplicidade, imprevisibilidade e mutabilidade. O 

"novo homem" de Nietzsche se distancia muito do "novo homem" moderno (capaz de 

superar todas as mazelas e construir as condições ideais de vida), pois é o homem do devir 

e da afirmação da vida tal como ela é.  E não há nada de resignação nisso, pois amar a vida 

em sua contingência, sem garantias, é condição de uma vida criativa e singular.  

Por seu caráter prático, pois relacionado à vida, a filosofia de Nietzsche é capaz de 

fornecer uma luz inspiradora em tempos um tanto obscuros - tanto no que diz respeito à 

filosofia na educação brasileira atual, ao contestar a instrumentalização de vasto espectro da 

vida, como de um modo mais amplo no contexto da "crise de valores" proveniente da 

saturação da modernidade (ou, em termos nietzschianos, do modelo racional da "civilização 

socrática"). 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho foi definida em função dos objetivos estabelecidos, em 

consonância com a natureza própria dos fundamentos desta residência docente. Por isso, 

algumas considerações reflexivas e preliminares fazem-se oportunas. Ofertada a 

professores iniciantes na prática docente, este curso pretende apresentar-se como um 

“Terceiro Espaço”, conforme conceito de Zeichner (2010 apud SANT’ANNA, 2015). Segundo 

esse conceito, estendido à área educacional, um programa de formação continuada de 

professores como este tem o objetivo de proporcionar um espaço de relacionamento entre 

conhecimento teórico e a prática docente, “onde o poder de autoridade do saber acadêmico 

como fonte de preparação para o ensinar se dilui e se integra com o saber da vivência” 

(SANT’ANNA, 2015, p. 256) . Esse espaço tem como proposta inter-relacionar a atividade 

de pesquisa teórica – própria por tradição ao espaço acadêmico – com a atividade prática 

realizada em sala de aula, procurando superar a dicotomia estruturante do pensamento 

dominante acerca da educação, que delimita o espaço/atividade de produção de saberes 

(pesquisa universitária) do espaço de reprodução desses saberes (ensino).  

Assim, o presente trabalho procura consolidar uma experiência constituída por 

“ações reflexivas, de atuação consciente, ponderada e analítica, deslocando um agir 

reprodutivo para um agir reflexivo e questionador” (SANT’ANNA, 2015, p. 252). Assim, 

pretende-se apresentar a investigação e a reflexão emergentes do processo de elaboração 

de uma determinada prática de ensino, bem como de sua experimentação em sala de aula, 

e evidenciar o modo como esse tipo de investigação contínua contribui no aprimoramento 

crítico da atividade docente.  

Em termos de características metodológicas, este trabalho consiste numa pesquisa 

de cunho qualitativo. Em função da natureza da pesquisa que constitui a residência docente, 

na elaboração deste trabalho utilizam-se fontes teóricas e empíricas, de modo a 

caracterizar-se como uma pesquisa-ação, com utilização de observação participante e 

pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa-ação constitui um tipo de pesquisa voltada à ação reflexiva. Como 

característica, ela se propõe a apresentar inovação, que supõe a intervenção do 

pesquisador no universo pesquisado, de modo ativo. Tal intervenção se dá de modo 

contínuo. Segundo John Elliot (1990) a pesquisa-ação é um processo que se modifica 

continuamente em espirais de reflexão e ação, onde cada espiral inclui: aclarar e 

diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que se quer melhorar ou resolver; 

formular estratégias de ação; desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficiência; ampliar 

a compreensão da nova situação; proceder aos mesmos passos para a nova situação 
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prática. 

A pesquisa-ação tem um caráter tanto pragmático, constituindo ações práticas, 

quanto de pesquisa científica, constituindo ações abstratas de pesquisa bibliográfica. Pode-

se dizer que no presente trabalho, dá-se acento maior à investigação teórica, de cunho 

bibliográfico. 

Dentro da perspectiva teórica, para a investigação conceitual sobre a educação e o 

ensino de filosofia utilizou-se como fonte pesquisa bibliográfica de pensadores da educação, 

da filosofia da educação e de didática e metodologia da filosofia no ensino médio, bem como 

de filósofos cuja obra não contempla de modo explícito e proeminente o tema. 

Além disso, fartamente recorreu-se às obras de Nietzsche, influência maior deste 

trabalho, tanto a seus poucos trabalhos sobre educação quanto aos demais, em que esse 

tema é referenciado incidentalmente. Também se lançou mão de obras de comentadores de 

suas idéias. 

Uma vez definidas as bases filosóficas para a elaboração do planejamento das aulas, 

recorreu-se aos diversos livros didáticos de filosofia existentes no país, sobretudo àqueles 

utilizados pelas instituições em que a prática se dá a fim de aproveitá-los como instrumento 

para a prática pedagógica. Ademais, uma vez que esta prática de ensino pretende se 

expandir para além do método de aula expositivo restrito ao âmbito lógico-argumentativo, 

diversas peças artísticas foram utilizadas, de diversos gêneros, de modo a integrar outras 

formas de conhecimento. 

Por outro lado, a observação empírica contínua constituiu outra espécie de fonte 

essencial. Nessa proposta de pesquisa, a teoria e a prática, o saber e o fazer encontram-se 

entrelaçados. Assim, a observação e a vivência das situações educativas, tanto na escola 

de origem como no campus do Colégio Pedro II, fazem-se referenciais imprescindíveis, pois 

consistem na coleta de dados a alimentar a base de reflexão.  
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 5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Este embasamento teórico tem o objetivo de investigar e definir a didática 

pedagógica para uma determinada prática em filosofia a partir da compreensão de que isso 

constitui uma questão propriamente filosófica. Afasta-se, assim, da ideia de que a didática se 

resume ao “conjunto de técnicas facilitadoras da compreensão de alguns conteúdos”, nas 

palavras de Cerletti (2008), e que sua problemática restringe-se à ordem técnica. Definir “o 

que” ensinar e “como” ensinar constitui a base do planejamento das práticas docentes, mas 

essas questões, ao menos em filosofia, só podem ser resolvidas de modo consistente se 

derivadas de um outro questionamento, mais fundamental: de que concepção de filosofia 

parte-se.  

O desafio fundamental de se ensinar filosofia não reside na elaboração de uma 

transposição didática de conteúdos, procedimento que estabelece um movimento 

descendente de um saber erudito, acadêmico, a um saber básico de menor complexidade a 

ser ensinado na escola, mas sim na elaboração de uma proposta que consiga promover 

aquilo que é o cerne da filosofa – aquilo que esse saber tem de próprio – uma questão 

qualitativa, não quantitativa, utilizando a formulação de Cerletti (2008). Até mesmo o ensino 

calcado num processo quantitativo (na transposição de conteúdos) não escapará dessa 

dificuldade qualitativa, em algum grau, pois terá de saber o que é essencial à filosofia, para 

saber o que pode manipular, simplificar, e o que deve manter – sob o risco de perder-se o 

que há de propriamente filosófico.  

Determinar e ter em mente o que a filosofia tem de próprio talvez seja o desafio 

permanente dos professores de filosofia, juntamente com a tarefa de inventar ocasião para 

que isto seja mobilizado.  

Segundo Silvio Gallo (2007), ao se referir aos modelos tradicionais de processos 

educativos, deve-se fugir de dois “cantos de sereia”, a saber, o conteudismo (ensino calcado 

na transmissão de conteúdos) e o discurso de competências e habilidades (ensino como 

desenvolvimento de determinadas habilidades e competências específicas)- cabe salientar 

que esta última vertente embasa os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

No primeiro caso, esse alerta serve para que a aula de filosofia não se restrinja a 

uma transmissão da história da filosofia. Entretanto, ressalva-se que 25 séculos de história 

da filosofia não podem ser ignorados, e que promover o acesso ao conhecimento 

historicamente produzido constitui uma ferramenta para ensinar filosofia. Ao explanar sobre 

o ensino de filosofia e o papel da história da filosofia, Cerletti (2008) propõe que “os textos 

filosóficos serão uma ferramenta central para filosofar, mas não um fim em si mesmo 

(‘compreender’ um texto é um possível primeiro passo, não o último)”. Remontando à 
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dicotomia estrutural do saber institucional que opõe produção a reprodução de 

conhecimento, o conteudismo – ao buscar uma transmissão – pressupõe que a aula de 

filosofia no nível básico não seja um lugar de produção. Centralizar os esforços na 

transmissão de idéias já elaboradas, de produtos de pensamento pode auxiliar para o 

ensino de filosofia, através do manejo de conceitos. Contudo, como é inegável que este 

campo de saber requer um envolvimento mais ativo, não pode se limitar a esse tipo de 

procedimento, sob pena de constituir um desvio, uma negligência do essencial da filosofia 

ao contemplar excessivamente o acessório. 

Já no segundo modelo citado, que consiste em relacionar às aulas de filosofia o 

desenvolvimento de competências e habilidades específicas como, por exemplo, leitura 

crítica, escrita clara, profunda e consistente, articulação de saberes e sua contextualização, 

corre-se o risco de perde-se o conteúdo específico – em outras palavras, outras disciplinas 

também estão aptas a desenvolver esses aspectos, não são específicos da filosofia. Ainda 

que se defenda que a necessidade do desenvolvimento de habilidades lógico-

argumentativas para o desenvolvimento de qualquer atividade na área da filosofia, esta se 

apresenta em termos instrumentais, ou seja, representam técnicas associadas à atividade 

filosófica, mas não seu cerne. Portanto, centrar as aulas de filosofia no exercício de atais 

habilidades também constitui desvio do que lhe é essencial. 

Ao lado desses dois cantos de sereia ressaltados por Galo, podemos ainda 

vislumbrar outros perigos de descaminhos que o ensino de filosofia pode seguir, a 

transversalidade. Muito se discorre sobre essa tendência atualmente, dada a ambiguidade 

com que o PCN trata esse aspecto, e ainda, mais recentemente, a perspectiva de mudança 

das bases curriculares que sinalizam trazer em seu bojo a retiradas da obrigatoriedade da 

disciplina de filosofia dos currículos escolares - reposicionando esse saber com a presença 

obrigatória de temas filosóficos. Conceitualmente pode-se dizer que uma característica da 

filosofia, de fato, é a transversalidade, no sentido de constituir um saber aberto, que busca 

relações. Segundo Gallo (2007), consiste no “atravessamento mútuo dos campos de 

saberes, que a partir de suas peculiaridades se interpenetram, se misturam, se mestiçam, 

sem, no entanto, perder suas características próprias, que só se ampliam em meio a essa 

multiplicidade” e mais ainda “sem a demarcação daquilo que lhe é específico não há 

transversalidade possível; sem a singularidade perde-se a própria multiplicidade.” Em 

termos práticos, a presença transversalizada da filosofia - que diz respeito a escolhas 

realizadas mais ao nível institucional do que propriamente da prática docente – com a sua 

suposta onipresença diluída nas outras disciplinas é uma falácia dentro da nossa realidade 

atual, segundo a qual os professores são formados dentro do paradigma da disciplinaridade 

(Campaner, 2012). Se até para professores de filosofia, a partir da perspectiva presente 
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neste trabalho, a atividade docente apresenta uma dificuldade (e também riqueza) 

específica nomeada acima como subterrânea à sala de aula, e que talvez nem possa ser 

totalmente superada, a saber, de dar conta do que é específico da filosofia, professores de 

outras áreas estariam muito menos aptos para tal. Ainda segundo Sônia Campaner (2012, 

p.12) o pressuposto que enseja tal proposta, “de que a filosofia estaria em qualquer lugar e 

na discussão de qualquer tema pode parecer lisonjeiro, mas tira dela seu lugar de disciplina 

específica. Ao lado disso temos a constante opção por disciplinas mais técnicas e menos 

reflexivas com o objetivo de uma formação especializada (na melhor das hipóteses, diga-se 

de passagem)”. 

Além dos possíveis equívocos citados acima nas implicações (em termos de políticas 

educacionais referentes ao ensino da filosofia) da característica transdisciplinar da filosofia, 

pode-se constatar ainda outro “canto de sereia” relativo à suposta tarefa essencial da 

filosofia de promover a interdisciplinaridade. O PCN orienta claramente como uma das 

competências/habilidades a ser promovida em filosofia o seguinte: “articular conhecimentos 

filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas 

artes e em outras produções culturais” (PCN, p.64) E ainda “A filosofia deve cooperar 

decisivamente no trabalho de articulação dos diversos sistemas teóricos, quer seja oferecida 

como disciplina específica, quer, quando for o caso, esteja inserida no currículo escolar sob 

a forma de atividades, projetos, programas de estudo, etc...” Percebe-se que à filosofia é 

conferido o papel de costurar as disciplinas, os saberes especializados, de integrar 

significativamente as partes num todo sistematizado. A filosofia, portanto, estaria à serviço 

da realização de algo que lhe é externo, ou seja, em função da contextualização teórica 

desses outros saberes. Ou seja, uma panacéia que resgataria o sentido e o contexto dos 

demais saberes desenvolvidos sob o signo da superespecialização e tecnicismo. Conforme 

aponta Sônia Campaner (2012, p.13), “nos documentos oficiais, a justificativa para a 

presença da filosofia aparece como forma de amenizar o acento tecnológico da educação 

da sociedade atual (...) a presença da filosofia nos currículos é colocada como uma forma 

de ‘lembrar’ que não há somente a racionalidade técnico-científica e não como forma de 

pensamento específica (...)”. 

Essa tentativa de redimir a perda de sentido causada pela especialização das 

ciências particulares – e pelo paradigma disciplinar da área educacional – através da 

filosofia em atuação interdisciplinar, constitui mais uma reação a uma crise do que sua 

função essencial, ou característica fundamental. E essa crise não se refere somente à 

desintegração dos saberes em especializações que fizeram com que o todo perdesse o 

sentido. A própria noção de todo, de totalidade à qual a filosofia viria ao socorro é uma 

noção que na contemporaneidade está em xeque. Segundo Chales Feitosa (2008), “talvez a 
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superespecialização e fragmentação dos saberes seja um dos aspectos dessa crise de 

paradigma. A perda das verdades absolutas é uma condição propícia para a desarticulação 

dos saberes e conhecimentos, já que não há um real ou uma teoria do real única, que sirva 

de solo comum para todos os campos de saber.” 

 E é justamente como uma resposta outra, particular, a essa crise, que este projeto 

se apresenta. Procurando afastar-se de todos esses cantos de sereia citados acima, propõe-

se, através dele, uma prática pedagógica em filosofia que, frente à instabilidade da noção do 

real característico da pós-modernidade, não procura restaurar algum sentido de totalidade, 

de absoluto, mas sim aposta nesse vazio para a criação de novas possibilidades.  

  

 5.1 Nietzsche, uma outra filosofia, uma outra educação, uma outra cultura 

 

Procurando escapar dos desvios citados e da nostalgia com que não raro se 

responde à crise do absoluto que a contemporaneidade experiência, a proposta pedagógica 

a ser apresentada neste trabalho inspira-se nas idéias de Friedrich Nietzsche, e constitui um 

esforço na direção de elaborar uma prática de ensino que privilegia o movimento de “tornar-

se o que se é”, expressão encontrada diversas vezes no corpus nietzschiano. 

Friedrich Nietzsche anunciou essa crise de modo precursor, num momento em seus 

sinais não eram tão evidentes, quando a saturação e o movimento de autoaniquilamento 

dos ideais modernos – ou mesmo dos valores da tradição ocidental – não haviam atingido a 

gravidade que alcançaram em nosso tempo (que por conta disso, desse sentimento de 

suspeita em relação à modernidade, mais do que por uma relação temporal, diz-se pós-

modenidade).  

Embora Nietzsche pouco tenha escrito sobre a educação, em termos específicos, e 

não tenha proposto um projeto educacional, podemos encontrar em toda a extensão de sua 

obra reflexões pertinentes às questões da educação e com base nelas podemos pensar o 

possível papel da educação, e mais precisamente, do ensino de filosofia no contexto da 

crítica radical à modernidade e à metafísica tradicional.  

Em um dos seus escritos que trata precisamente sobre a educação “Sobre o futuro 

dos nossos estabelecimentos de ensino”, Nietzsche realiza uma crítica às instituições 

educacionais de seu tempo. Estas, com o advento da unificação da Alemanha, 

apresentavam como seu grande objetivo a uniformização da cultura alemã. Nessa direção, 

de homogeneizar a cultura doas alemães provenientes dos diversos estados então 

existentes, a educação torna-se compulsória. Para realizar seus fins através da educação, o 

Estado cruza duas características em seu sistema educacional: o de disseminação máxima 

da educação, extensivamente e ao mesmo tempo, a redução máxima da educação, através 
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da superespecialização. O objetivo é a produção em massa de homens correntes, de uma 

massa homogeneizada que passa por um processo de domesticação e de preparação para 

tornar-se produtiva. A cultura disseminada pelas instituições educacionais, nesse registro, 

não passa de uma pseudocultura, um conhecimento instrumental para a realização de 

interesses estatais.  Esse modelo de proposta educacional, que em muito se assemelha ao 

nosso (e essa semelhança vem se aguçando), produz eruditos especialista, os ”filisteus da 

cultura”, que são exímios técnicos em suas áreas delimitadas, mas tem sua capacidade 

crítica e criadora embotadas. Não são criadores de cultura, mas reprodutores de uma 

barbárie civilizada. Nesse sentido, Nietzsche (2011, p.75) afirma que “se na especialidade 

ele está acima do vulgus, para tudo o mais, quer dizer, para tudo o que é importante, não se 

mostra diferente deste. Assim, um erudito, exclusivamente especializado, se parece com um 

operário de fábrica que, durante toda a sua vida, não faz senão fabricar certo parafuso ou 

certo cabo para uma ferramenta ou uma máquina determinadas, tarefa na qual ele atinge, é 

preciso dizer, uma incrível virtuosidade” 

Nietzsche (2011, p.147) aponta ainda, no ensino superior, a tendência a que 

nomeamos como conteudismo, da transmissão unilateral de um conhecimento de quem tem 

autoridade, o professor, aos alunos. Assim, “uma só boca fala para muitos ouvidos e metade 

das mãos que escrevem – eis o aparelho acadêmico externo, eis a máquina cultural 

universitária posta em funcionamento”. 

Podemos verificar que muitos objetos da crítica nietzschiana no terreno das políticas 

e práticas pedagógicas persistem vivos ainda hoje, os falados cantos de sereia.  Para nosso 

trabalho, cumpre ir além e procurar traçar o quadro geral onde tal concepção de educação – 

e implicações - se insere. E a que construção cultural essa educação corresponde, e à qual 

poderia uma outra educação corresponder. 

Como indica Rosa Dias (2015, p.235): “A educação moderna não permite a lenta 

maturação dos jovens. Por isso, o ser humano está longe de ser mestre em sua arte de 

viver: precisaria vencer o grande tédio, necessitaria de muito suor, até conseguir achar suas 

cores, seu pincel, sua tela.” 

A educação para uma cultura superior, tal como propõe Nietzsche, supõe a 

superação dos valores da tradição Ocidental – aguçados no iluminismo e ainda em vigor.  

Sob a promessa de oferecer referenciais fixos para a vida do homem a partir de dicotomias 

que privilegiam a razão em detrimento do sensível, a ideia em detrimento do corpo, a 

civilização Socrática, como nomeia Nietzsche, mutilou o homem. Este, cindido, encontra-se 

desvirtuado de sua força e possibilidades. Assim, uma luz aponta para um possível papel da 

educação, e mais precisamente do ensino de filosofia, como um espaço para a 

descolinização do pensamento em relação a um tipo de visão filosófica, estruturante - da 
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metafísica dualista e dos valores modernos.  

Como já foi citado, na contemporaneidade, esses valores já se encontram em crise. A 

fé na razão já está abalada. Cabe aos educadores apostar numa postura conservadora de 

manutenção precária da então unidade perdida, ou então aproveitar a crise de modo 

corajoso, e apostar na superação desse modelo. Conforme Charles Feitosa (2008, p.94) “a 

ideia de totalidade é atualmente injustificável, pois como diria Adorno,o todo é o não 

verdadeiro. A integração dos fragmentos isolados no todo pode ser muito violenta, como se 

o que ‘diferente’ fosse enterrado, ainda vivo, na lógica do organismo. A imagem de 

organismo diz respeito à ideia de que cada parte do corpo tem uma função específica, 

rigidamente predeterminada, da qual não se possa escapar. Se uma parte escapa, precisa 

então ser ou curada ou extirpada, como células cancerosas de um corpo sadio...” e ainda 

aponta para a “possibilidade de que as perdas das verdades absolutas, totalizantes e 

unificantes, possa ser um momento propício para a invenção de novos valores, para além de 

todas as certeza”. 

 E é justamente para esse salto que as idéias nietzschianas, ou mesmo práticas 

pedagógicas inspiradas nas idéias de Nietzsche, podem ser particularmente fecundas. 

 

5.2 Uma Filosofia para o “tornar-se quem se é” 

 

Para além de uma doutrina, um conjunto de conhecimentos, do exercício de 

habilidades lógico-argumentativas e cognitivas, e do que indica o título de “rainha das 

ciências”, uma argamassa capaz de reintegrar discursivamente os cacos da pós 

modernidade, filosofia consiste antes de tudo, numa atitude. Como se sabe, uma atitude de 

suspeita, que desnaturaliza o óbvio e de caráter radical, que problematiza os fundamentos 

do real. Nesse sentido, pode-se dizer que a filosofia nietzschiana leva às últimas 

conseqüências esse seu impulso crítico, e compromete inclusive a estrutura metafísica 

original da filosofia ocidental – então, de modo inaugural.  

Essa desconstrução, movimento crítico e negativo de suas idéias, embora 

imprescindível para uma verdadeira filosofia, não resume suas características. Para 

Nietzsche, uma vez desembaraçada dos mitos da modernidade, a filosofia é uma atitude 

que “se enraíza na vida e um exercício de liberdade” – nas palavras de Giacoia (2000, p.9). 

Também uma atitude de coragem, vale dizer, pois implica em abrir mão dos referenciais 

dados uma vez identificados como mistificações, artifícios através dos quais se borrou por 

mais de 20 séculos os riscos e instabilidade inexorável intrínsecos à nossa condição 

humana. E ainda uma atitude criadora, uma vez que consiste, segundo Giacoia (2000, 

p.13) em “assumir corajosamente o risco de pensar novos valores, abrir novos horizontes 
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para a experiência humana”. 

Assim, conforme Nietzsche (1983, p.211): 

“De fato nós, filósofos e ‘espíritos livres’, ante a notícia que ‘o velho Deus morreu’ nos 

sentimos como que iluminados por uma nova aurora; nosso coração transborda de gratidão, 

espanto, pressentimento, expectativa – enfim, o horizonte nos aparece novamente livre, 

embora não esteja limpo, enfim os nossos barcos podem novamente zarpar ao encontro de 

todo perigo, novamente é permitida toda a ousadia de quem busca o conhecimento, o mar, o 

nosso mar, está novamente aberto, e provavelmente nunca houve tanto ‘mar aberto’”. 

Nietzsche fala a partir da perspectiva do início histórico de uma crise (a notícia da 

morte de Deus, da constatação da insubsistência dos valores absolutos) a qual ainda 

vivemos. Mas seu prognóstico é cheio de esperanças – uma vez que se e assuma uma 

posição autenticamente filosófica, que se torne um espírito livre. Segundo Rosa Maria Dias 

(2012, p.11), as ideias de Nietzsche apontam para um projeto educacional do ser humano 

para “que ele possa fazer frente ao absurdo da existência, dando novos sentido e objetos 

para seu cotidiano”. 

Nessa perspectiva, uma possibilidade de experiência pedagógica em filosofia 

inspirada nas idéias nietzschiana não pode abrir mão da crítica radical à modernidade, de 

modo a recuperar o sentido da filosofia contaminada e distorcida pela “civilização socrática”. 

Por outro lado, reduzir um trabalho pedagógico em filosofia a esse aspecto negativo parece 

não dar conta da atitude filosófica proposta por Nietzsche. Assim, este trabalho procura 

explorar, sobretudo, os aspectos propositivos e florescentes de suas ideias. 

Esse aspecto auspicioso das suas idéias corresponde à tarefa de tornar-se o que se 

é. Cabe agora, explorar o que significa esse movimento na concepção nietzschiana, na 

medida em que ela consiste numa libertação com um significado próprio – distante do 

sentido socrático do “conhece-te a ti mesmo”, bem como da ideia de maioridade da razão 

iluminista, do “sapere aude”, vale dizer de antemão. 

Primeiramente, para Nietzsche esse tornar-se quem se é não significa uma busca ao 

ser original, a-histórico, incondicionado. Tal compreensão afasta-se do sentido do “conhece-

te a ti mesmo”, na medida em que o movimento sugerido pela filosofia platônico-socrática e 

toda a civilização estruturada sobre seus alicerces, ascéticos, é o de purificação de tudo o 

que diz respeito ao corpo, aos sentidos, aos instintos e aos afetos em direção à verdade, 

através da razão. Uma vez revelada pelo trabalho genealógico a inépcia do fundamento dos 

valores absolutos, ou melhor, as condições históricas e demasiado humanas da origem 

dessa “mistificação”, não existiria um ser verdadeiro, essencial a ser revelado e uma razão 

pura a qual se deva alcançar.  

A subjetividade produzida no registro dessa ideologia da vontade de verdade – 
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vontade de fixidez, de conservação, de permanência do que se apresenta em constante 

mudança e fora do controle - consiste em um ser mutilado em sua natureza múltipla e sem 

sentido, em última instancia. O que está por trás disse é o medo da natureza trágica da 

existência humana, medo do acaso e do devir, em suas próprias palavras, um “ódio ao que 

é humano, mais ainda ao que é animal, mais ainda ao que é matéria, esse horror aos 

sentidos, à razão mesma, o medo da felicidade e da beleza, o anseio de afastar-se do que 

seja aparência, mudança, morte, devir, desejo, anseio”. Reassumir sua essência (fora do 

registro da oposição de valores), portanto, implica assumir uma concepção de liberdade bem 

diferente da concepção iluminista, expressa no conceito de maioridade da razão de Kant1, 

ou seja, renunciar à ficcional possibilidade de um sujeito livre no sentido da autoconsciência 

e autodeterminação.   

Que educação para a liberdade, apontada pelo movimento de “tornar-se quem se é”, 

seria essa, que não corresponderia ao conceito tradicional de uma educação racional 

voltada para a autodeterminação do sujeito? Que liberdade, e que educação libertária é 

possível nesse contexto em que o homem é entendido como parte da natureza, submetido à 

vontade de potência que constitui um embate de forças sem fim? 

Primeiramente, cabe ressaltar que as ideia de liberdade, de sujeito, de consciência, 

conforme concebidos na modernidade, não passam de ficção para Nietzsche. E mais ainda, 

segundo Larrosa (2009, p.55) , uma má ficção, na medida em que expressam o trabalho de 

forças reativas do animal gregário, que tende, por medo, à “pobreza de ânimo, falta de 

individualidade, convencionalismo”. É uma má ficção posto que temerosa e negadora da 

vida. Esse é o ponto chave para o abandono do dualismo idealista e todas as formas 

geradas a partir dela: ela consiste numa hierarquização de valores que desprezam a vida e 

abominam a criação. 

O movimento de tornar-se quem se é, portanto, entendido como uma boa ficção (na 

medida em que está descartada sua interpretação como um movimento de autodescoberta 

ou autorrealização calcadas na ideia de identidade) deve estar relacionado à compreensão 

da vida como criação, como experimentação, invenção e irrupção do novo. Para tatear 

melhor o que significa isso, e refletir sua implicação num projeto pedagógico, devemos 

remontar à ideia de Vida como obra de arte em Nietzsche. 

 

5.3 Vida como experiência estética 

 
                                                 
1
 “A ilustração é a saída do homem de sua autoculpável minoridade. A minoridade significa a incapacidade 

servir-se de seu próprio entendimento sem ajuda de outro. Um sujeito é culpável desta minoridade quando a 

causa dela não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e valor  para servir-se por si próprio dele 

sem a ajuda de outro. Sapere aude! Tem valor de servir-te de teu próprio entendimento! Eis aqui o lema da 

ilustração.”  
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Segundo Nietzsche, o movimento de tornar-se quem se é supõe o desvencilhamento 

da acepção tradicional de liberdade, a saber, do sentido de capacidade do sujeito de acionar 

uma cadeia causal a partir da deliberação incondicionada. E não somente em função do 

desmascaramento da insubsistência de seu fundamento, mas principalmente porque esta se 

baseia numa desintegração das potências humanas em função de uma determinação 

arbitrária de valor (do valor inquestionável da razão) que ao negar a vida, enfraquece-a.  

Esse perspectiva (universalizada e tornada alicerce da civilização) opõe necessidade 

e liberdade, natureza e homem, corpo e mente. A proposta de Nietzsche é a da reintegração 

dessas noções como condição de uma vida mais elevada, mais autêntica, mais artística – 

assim, desembaraça-se da fábula do fundamento metafísico  absoluto e, escapando de 

um niilismo negativo, reativo, aposta-se na estética como justificativa possível da vida. 

Para entender o papel do corpo na proposta nietzschiana, é necessário ter em mente 

sua concepção específica, a qual não se opõe à alma ou razão. No sugestivo capítulo de 

seu livro Assim falava Zaratustra, nomeado “Dos que desprezam o corpo”, Nietzsche (2016, 

p.45) nos aponta: 

O corpo é uma razão em ponto grande, uma multiplicidade com um só 
sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento do 
teu corpo é também tua razão pequena, a que chamas de ‘espírito’: um 
pequeno instrumentozinho e um pequeno brinquedo da tua razão grande 

 

Possibilidades mais sublimes de existência só poderão ser concebidas a partir do 

redimensionamento do corpo, entendido como conjunto de impulsos múltiplos e 

heterogêneos em relação de luta – pois todo impulso tende a se expandir, o que consiste na 

vontade de potência. A consciência, ou razão, constitui um entre outros elementos dessa 

luta, como um seu instrumento. A vontade de potência não está presente somente no 

homem, no corpo como grande razão, mas em toda natureza. O homem, assim como a 

natureza (e não oposta a ela), está subordinado à configuração constantemente em 

mutação proveniente da dinâmica das potências. Assim, “tornar-se quem se é” só pode ser 

entendido com uma direção ao movimento que constitui a vida, entendida em sua dinâmica 

intrínseca (imprevisível e incontrolável). 

 Assim, a partir da ótica da vontade de potência, existe uma hierarquia 

qualitativa entre os impulsos que constituem o corpo – que é necessariamente um constante 

vir a ser. Os impulsos que tendem à conservação, instintos morais, a consciência por 

exemplo (que atua na instituição da identidade, da estabilização), são instintos secundários 

em relação aos instintos estéticos. Estes, atuando na criação de novos valores, na 

permanente experimentação de si mesmo, abertos ao devir, constituem impulsos 

fundamentais ou primordiais, na medida em que afirmam a vida e sua dinâmica afirmativa. 

Nessa perspectiva, constituindo uma agenda para o medo, a história da civilização ocidental 
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tem sido a história da debilitação dos instintos fundamentais em nome de outros mais 

seguros, voltados para a conservação.  Segundo Roberto Machado (1999, p.93 ), “se uma 

civilização se define pela força, pela qualidade dos instintos, é a valorização dos instintos 

fundamentais, sua posição no topo da hierarquia da vida, que pode instaurar um tipo 

alternativo de civilização”. 

 Assim, somente ao superar a decadência dos pilares da nossa 

civilização, ao libertar a liberdade da sua contraposição à necessidade e do seu desprezo à 

noção de devir é que se pode, efetivamente, se por em jogo aberto ao vir a ser sempre 

inacabado e à experimentação. 

 Segundo Larrosa (2009, p.57) “experiência é o que nos passa e o modo 

como nos colocamos em jogo, nós mesmos, no que se passa conosco”. E mais adiante, 

lançando luz para a precisão do movimento de “tornar-se quem se é” entendido como 

experimentação, há o seguinte: “é uma aventura que não está normatizada por nenhum 

objetivo predeterminado, por nenhuma meta. E o grande inventor-experimentador de si 

mesmo é o sujeito sem identidade real nem ideal, o sujeito capaz de assumir a irrealidade 

de sua própria representação e de submetê-la a um movimento incessante, ao mesmo 

tempo construtivo e destrutivo”.  

 Segundo Rosa Maria Dias (2012, 0.12), “é assim que a educação, tal 

como Nietzsche a concebe, investe num projeto de singularização do indivíduo de tal modo 

que ele possa educar-se acima da massa indistinta do rebanho”. 

 

 

5.4  Uma metodologia pedagógica 

 

Tendo delineado as principais referências conceituais da proposta 

educativa em termos fundamentais, cabe nesta seção definir uma didática/metodologia de 

ensino que promova a incorporação dessa ideia de educação em uma prática educativa.  

Desse modo, procurou-se elaborar a prática educativa no sentido de 

proporcionar condições para uma experimentação em filosofia, de modo a superar a 

disjunção clássica entre a primazia à História da Filosofia ou ao processo de filosofar. Assim, 

admitindo-se a pertinência desses dois aspectos, este planejamento procura apresentar 

uma possibilidade da utilização de conceitos clássicos da história da filosofia, bem como do 

desenvolvimento de habilidades e competências envolvidas na criação e ressignificação de 

conceitos. Nessa atividade criativa, concebe-se o conceito não como algo transcendente, a 

ser descoberto através de uma abstração (processo analítico de separação, do latim 

abstrahere), mas antes em sua imanência, uma criação que consiste num processo de 
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tornar o mundo, os problemas experimentados, inteligíveis. Assim, o conceito se constitui 

como estratégia racional para lidar com problemas concretos, históricos, respeitados em sua 

complexidade. 

Para que as aulas não acabassem se tornando o fornecimento de 

respostas a perguntas não feitas, buscaram-se recursos didáticos que pudessem ressonar 

nos alunos, mobilizá-los para os temas propostos, de modo que a ocasião das aulas 

correspondesse a uma experiência de pensamento. Desse modo, embora tenha sido 

formulada previamente uma espinha dorsal dessa experiência, que consiste no 

encadeamento estratégico dos assuntos, enquanto experiência, porém, ela se mantém 

aberta ao acontecimento, à atualização conforme a situação da prática concreta.  

Inspirado na proposta de Sílvio Galo (2009,p.26), a estrutura das aulas 

foi concebida de modo a abarcar algumas etapas indispensáveis: a sensibilização, a 

problematização, a investigação e a conceituação.  

A sensibilização consiste na busca de familiarizar o aluno com o tema, 

promover a sua empatia com este. Esta etapa é essencial, uma vez que a filosofia, conforme 

sua natureza já expressa na sua marca etimológica de consistir num amor à sabedoria, 

requer uma intenção subjetiva para se colocar em ação. Se é problemática a ideia de 

ensinar alguém a amar qualquer coisa que seja, nesta etapa, ao menos, procura-se seduzir 

o estudante para o tema/questão, aproximá-lo do assunto, despertar nele a sua pertinência 

e atualidade, através da sensibilidade. Procura-se, nesse sentido, lançar mão de peças 

artísticas (vídeos, músicas, saraus...), procurando afetar os alunos, fazer com que vivenciem 

a questão.  

A problematização consiste na transformação do tema em problema. 

Procura-se conduzir a reflexão crítica dos alunos, promovendo ocasião para expressão de 

diferentes perspectivas e possibilidades na abordagem de determinado assunto, 

fomentando, sobretudo uma postura de desconfiança a respeito de argumentos que se 

baseiam somente na autoridade, opiniões sem fundamentação ou taxativos demais e no 

senso comum. O tema é rotacionado e visto de várias perspectivas e a partir de diferentes 

perspectivas – procurando-se, no entanto, manter a discussão no campo filosófico. 

A investigação corresponde ao apelo à história da filosofia, como a 

abertura de uma caixa de ferramentas – os conceitos, as formulações já feitas a respeito do 

tema por filósofos, entendidas como possibilidades, estratégias racionais possíveis para 

solução de problemas concretos, eivados de historicidade.  

A conceituação constitui a etapa propriamente criativa da pratica 

pedagógica. Nessa etapa os alunos são estimulados a criar novos conceitos para os 

problemas filosóficos. Isso não significa que se peça ao aluno uma formulação genial, 
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inédita –  em outras palavras, que ele reinvente a roda. O simples deslocamento de um 

conceito de seu contexto ao problema concreto já consiste numa apropriação e ressalva o 

caráter criativo. O mais importante não é a excelência do produto final, mas o movimento de 

experienciar genuinamente o pensamento. 

Dessa forma, estruturando a proposta pedagógica segundo esses quatro 

momentos, busca-se contemplar a radicalidade própria da reflexão filosófica, tanto no 

sentido crítico, negativo, quanto no sentido propositivo, de testar o alargamento das 

possibilidades através de novos pensamentos, da criação de conceitos. Assim, por fim, cabe 

a inspiração das palavras de Michel Foucault (1984, p. 12): 

 "De que valeria a obstinação do saber se ele 
assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de certa 
maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece? 
Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar 
diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é 
indispensável para continuar a olhar ou a refletir. Talvez me digam que 
esses jogos consigo mesmo têm que permanecer nos bastidores; e que no 
máximo eles fazem parte desses trabalhos de preparação que 
desaparecem por si sós a partir do momento em que produzem seus 
efeitos. Mas o que é filosofar hoje em dia - quero dizer, a atividade filosófica 
- senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Se 
não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível 
pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe? Existe sempre 
algo de irrisório no discurso filosófico quando ele quer, do exterior, fazer a lei 
para os outros, dizer-lhes onde está a sua verdade e de que maneira 
encontrá-la, ou quando pretende demonstrar-se por positividade ingênua; 
mas é seu direito explorar o que pode ser mudado, no seu próprio 
pensamento, através do exercício de um saber que lhe é estranho. O “ 
ensaio" - que é necessário entender com o experiência modificadora de si 
no jogo da verdade, e não com o apropriação simplificadora de outrem para 
fins de comunicação - é o corpo vivo da filosofia, se, pelo menos, ela for 
ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma “ ascese” , um exercido de si, no 
pensamento." 
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6 RESULTADOS 

 

Esta proposta de ensino de Estética se dirige a alunos do terceiro ano do 

ensino médio e do EJA módulo 3, abrangendo o período estimado de um bimestre – que 

corresponde a 20 tempos de 50 minutos. Cabe ressaltar que no currículo mínimo da 

educação púbica do estado do Rio de Janeiro – âmbito de aplicação específica deste projeto 

- a Estética consta como um dos temas obrigatórios a serem abordados nessas séries. 

O planejamento foi dividido em três partes. No primeiro tema, faz-se uma 

introdução ao pensamento estético, apresentando os conceitos fundamentais e os principais 

problemas desse campo de investigação de modo panorâmico, caracterizando, portanto, um 

sentido mais horizontal de abordagem. No segundo tema, a abordagem se dá de forma 

verticalizada, procurando-se aprofundar o pensamento filosófico sobre a mimese através da 

investigação das concepções platônica e aristotélica como fio condutor. Na terceira parte, 

trabalha-se a compreensão da vida como obra de arte, iluminada por idéias nietzschianas e 

sobra a tragédia. 

  

 

6.1 PLAMEJAMENTO DAS AULAS 

6.1.1 1º TEMA - Introdução à estética, conceitos fundamentais  

 

Objetivo 

- Apresentar o conceito de Estética como disciplina filosófica, situando-a entre os demais 

campos da filosofia e apontando sua especificidade – através da contextualização de seu 

nascimento como disciplina autônoma; 

- Propor a reflexão sobre o papel da razão e da sensibilidade na experiência estética;  

-Propor reflexão sobre o que é o belo e o gosto; 

- Propor a investigação sobre o conceito de arte levando em conta seu aspecto histórico e 

sua relação de contraste com a definição de cultura; 

-Apresentar, de modo panorâmico, o percurso histórico da investigação filosófica sobre o 

belo e a arte, paralelamente à história da arte, até chegar à noção fenomenológica 

contemporânea. 

 

Conteúdo 

- conceitos introdutórios: o que é a arte; o que é a disciplina filosófica Estética; origem 

etimológica da palavra estética; concepção dualista que caracteriza a diferença entre 

razão/sensação;  
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-o que é o belo: contraposição de posturas objetivista/subjetivista e a concepção 

contemporânea da atitude estética; 

- Cultura e arte: características que as diferenciam; 

- Breve narrativa da história da arte com foco no desenvolvimento das funções da arte 

(pragmática, naturalista e estética); 

- Arte moderna e contemporânea e a contemporânea concepção fenomenológica da arte. 

 

Séries de aplicação 

 3º ano do Ensino Médio e EJA módulo III 

 

Tempo estimado 

quatro aulas 

 

1º PASSO: (sensibilização) 

Apresentação do filme Amadeus, de Milos Forman ou Basquiat, ou Lixo Extraordinário 

 

2º PASSO: (problematização) 

Proporcionar ocasião para a exposição oral espontânea e provocada de idéias, a partir do 

filme, a respeito por exemplo, da criação artística, da especificidade da linguagem artística, 

do papel da técnica e da intuição.  

 

3º PASSO: (investigação) 

Aula expositiva 

 Conteúdo: O que é Estética? A arte é conhecimento? 

- Levantar a definição ampla da palavra entre os alunos e apontar delimitação do termo aos 

nossos interesses, à definição de Estética como disciplina filosófica (entre outros campos de 

investigação da filosofia). Apresentar a história do surgimento da Estética como disciplina 

autônoma tardiamente, na modernidade, em contraste com a tematização filosófica da arte 

que remonta à Antiguidade. Apontar a teoria dualista que contrapõe razão/emoção. Através 

da origem etimológica da palavra estética, apresentar a experiência estética como mistura 

de senso e sensação. 

- Trazer à tona o conteúdo já estudado em outros anos: o que é conhecimento, diferença 

entre intuição/conhecimento discursivo, relacionando-a à dicotomia sensação/razão. 

Caracterizar a arte como entendimento intuitivo do mundo. Papel da imaginação. Arte como 

alargamento das possibilidades do real. 
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4º PASSO: (investigação) 

Apresentação do curta-metragem Ervilha da Fantasia, um documentário/entrevista com o 

Poeta Paulo Leminski.  (disponível em https://youtu.be/zkl57-hC3ko) 

5º PASSO: (conceituação) 

ATIVIDADE 1 

 A respeito da entrevista, responda às questões abaixo: 

O que Leminski procura expressar com afirmação de que “a arte é um inutensílio”?  

Explique o papel da intuição e da técnica na prática poética e esportiva segundo a visão 

Leminski: (abaixo, transcrição auxiliar de alguns – não a totalidade - trechos pertinentes à 

questão) 

- “Eu gosto das imagens extraídas da área do esporte pois elas desmistificam a literatura 

que é um terrtório cercado de ‘neblinas e brumas mitológicas’” 

- “Não se pode produzir um Zico”. 

- “Eu sou praticante do Judô e aprendi muito em termos de poesia, no sentido de você 

contar com as próprias forças, de você contar com o que tem dentro de você tudo o que é 

necessário para um momento decisivo e sobretudo a capacidade de você não hesitar diante 

de uma intuição” 

- “O que eu procuro é fazer o movimento de tal forma, fiel ao movimento interior que ele saia 

com a exatidão e a precisão de um golpe de Karatê” 

 

6º PASSO: (investigação) 

 Aula expositiva sobre Cultura e Arte 

-Apresentar, esquematicamente, a diferença entre o que caracteriza a cultura e a arte, como: 

utilidade/gratuidade, conservação/inovação, estabilidade/desestabilizar, coletivo/particular, 

reprodução/criação, etc... 

-Apresentar o vídeo “Entre Homero e Platão: Agnaldo Farias at TEDxUSP” (em 

https://www.youtube.com/watch?v=JQcfrgU_kqY) 

 

7º PASSO: (problematização) 

ATIVIDADE 2  

Com base no percurso até esse ponto, analisar o pequeno texto abaixo, de Augusto Boal (A 

estética do oprimido. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 16), lendo conjuntamente e 

compartilhando entendimentos – de modo a construir juntos a compreensão do texto.  

“Temos que repudiar a ideia de que só com palavras se pensa, pois que pensamos também 

com sons e imagens, ainda que de forma subliminar, inconsciente, profunda! Temos que 

repudiar a ideia de que existe uma só estética, soberana, à qual estamos submetidos — tal 
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atitude seria nossa rendição ao pensamento único, à ditadura da palavra — e que, como 

sabemos, é ambígua. O pensamento sensível, que produz arte e cultura, é essencial para a 

libertação dos oprimidos, amplia e aprofunda sua capacidade de conhecer. Só com cidadãos 

que, por todos os meios simbólicos (palavras) e sensíveis (som e imagem), se tornam 

conscientes da realidade em que vivem e das formas possíveis de transformá-la, só assim 

surgirá, um dia, uma real democracia.” 

 

8º PASSO (conceituação) 

ATIVIDADE 3 

Elaborar uma dissertação a respeito da arte conforme as idéias de Boal, compreendendo 

reflexão sobre as questões abaixo. 

1) O que significa dizer que “pensamos também com sons e imagens”? 

2) Que sentido tem a expressão “ditadura da palavra”? 

3) Como o pensamento sensível poderia concorrer para a libertação dos oprimidos, através 

da ampliação e aprofundamento da nossa capacidade de conhecer? Dê um exemplo real ou 

hipotético. Agora, em termos gerais, aprofunde a reflexão sobre esse papel social que o 

pensamento estético pode ter. 

 

9º PASSO (investigação) 

Aula expositiva sobre a história do desenvolvimento das funções da arte, do conceito do 

belo e do gosto. 

-Apresentar o conceito das 3 principais possíveis funções da arte, a pragmática, a naturalista 

e a estética. Apresentar de modo sucinto a história do desenvolvimento das artes e de sua 

concepção, com apresentação de obras de arte características dos principais períodos em 

Power Point – ao mesmo tempo em que se procura identificar a função de cada uma. 

Apresentar de modo mais atencioso a ruptura com o naturalismo no século XX, e fatos 

emblemáticos como a invenção da fotografia e as vanguardas estéticas. 

- Expor a perspectiva contemporânea de belo artístico, envolvendo noções como 

singularidade da beleza de cada obra, imanência de sentido, autenticidade, multiplicidade de 

valores estéticos e potência de falar aos sentidos. Nessa esteira, situar o feio em arte (como 

tema da representação, não como modo de representação). 

-Apresentar a noção de gosto, fazendo-se a distinção entre o movimento da subjetividade 

que consiste em preferir e outro que consiste em conhecer. Caracterizar o gosto relacionado 

à experiência estética: a capacidade de julgamento sem preconceito. 

 

10º PASSO: (problematização) 
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Reapresentação do curta-metragem Ervilha da Fantasia, documentário/entrevista com o 

Poeta Paulo Leminski – trecho final.  

Primeiramente propor o compartilhamento das interpretações e idéias catalizadas pela 

reexibição do trecho. 

Posteriormente, realizar uma leitura conjunta, pausada e comentada da transcrição do 

trecho em questão: 

(20 min) 

“O novo sempre ameaça. (...)A classe dominante sempre vê na estabilidade das formas uma 

espécie de emblema da estabilidade de seu poder. Por isso no Sec. XX  todas as 

vanguardas artísticas foram hostilizadas (...) Até hoje a experimentação das formas é vista 

na URSS, por exemplo, como algo maldito e antissocial. E eles estão certos. A inovação é 

antissocial, pois ela propõe uma nova sociedade.” 

(22 min) 

“As pessoas perderam sua fé tradicional e ainda não conquistaram uma nova identidade 

espiritual. Nós todos vivemos num mundo contra o qual temos mil broncas. É a bronca do 

homem contra essa sociedade industrial moderna: uma macromáquina projetada sobre nós, 

e que é maior do que nós e nós temos que nos conformar a ela – queiramos ou não – para 

nos tornarmos viáveis. (...) 

Todos os povos amam seus poetas.Eu não sei se todos os povos amam seus cientistas, 

mas todos os povos amam seus poetas. (...) E por quê? É porque os povos precisam disso, 

precisam que aquilo seja dito. O poeta não é um luxo, uma excrescência ornamental de uma 

sociedade. A sociedade precisa daquela loucura para respirar. É através da ruptura que eles 

representam daquela pressão de você ter uma máquina em cima de você, que você não 

escolheu, não pediu, mas não adianta nada espernear: ela é maior do que você. “ 

 

 

6.1.2 2º TEMA - Arte e verdade, duas concepções de mímese segundo Platão e 

Aristóteles 

 

Objetivo 

- Contextualizar de modo geral a noção de Arte na Antiguidade, precisamente na Grécia 

Clássica; situar a Arte dentro do conceito de Techné; caracterizar a Arte grega como modo 

de representação naturalista idealista; 

- Apresentar duas concepções de mimese que revelam dois entendimentos distintos da arte 

em relação à verdade: a platônica e a aristotélica; 

 -Propor a análise do papel da Tragédia na Grécia Antiga, segundo a noção de catarse de 
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Aristóteles; 

 

Conteúdo 

- A função da arte na Antiguidade grega; 

- “Virada racionalista” da antiguidade clássica e o conceito de Techné: a arte, assim como os 

demais trabalhos manuais, em contraposição ao trabalho intelectual; 

- Arte e verdade 

- Metafísica platônica e situação da arte a partir de seu refencial (arte como mímese: 

apresenta-se a 3 graus de distância da verdade – pois cópia da cópia do conceito) 

- Implicação da análise metafísica da arte, em Platão: a expulsão dos artistas da República; 

- Concepção Aristotélica de arte, segundo a ressignificação do entendimento da mímese em 

relação ao platonismo; 

-O que é o gênero artístico da Tragédia Grega; 

- Catarse como função da Tragédia, segundo Aristóteles. 

 

Séries de aplicação 

 3º ano do Ensino Médio e EJA módulo III 

 

Tempo estimado 

3 aulas de 2 tempos. 

 

1º PASSO: (Sensibilização) 

Apresentação do Vídeo sobre a Grécia Antiga 

(https://www.youtube.com/watch?v=8_LoAioaOD0)ou 

(https://www.youtube.com/watch?v=Febtekz030M) 

 

2º PASSO: (Investigação)  

Aula expositiva  

Conteúdo: a arte e seu papel na Antiguidade 

-Contextualização:  

-apresentar o papel central dos poemas homéricos na educação grega, principalmente no 

período da antiguidade arcaica (educação oral); 

-Trazer à tona o assunto já estudado em outros anos, o chamado “milagre grego” e o 

nascimento do pensamento Ocidental  – as condições que proporcionaram, na época 

clássica, o nascimento da filosofia e do pensamento racional/crítico, tal como o 

desenvolvimento da linguagem escrita; 
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-Apresentar a concepção de Arte, na antiguidade grega, enquanto Techné – entre as artes 

manuais, trabalhos mecânicos realizados com técnica – em contraste com o trabalho 

intelectual; 

 

3º PASSO: (sensibilização, problematização) 

-Apresentar o cordel animado, no qual recita-se “O Cangaceiro” 

(https://www.youtube.com/watch?v=PXa3eYOh96I) 

-Propor questões como:  

-que relações possíveis existem entre a poesia popular do nordeste, decorada e recitada 

com violão, e os poemas homéricos? Esses gêneros cumprem algum papel, possuem 

alguma função? Que imagem simbólica representa a famosa figura de Lampião na cultura 

brasileira/nordestina? 

-Você reconhece na sua realidade a caracterização do que se chama de cultura ou 

pensamento Ocidental? 

- O que significa “bem fazer” alguma coisa? Que tipo de coisa você sabe fazer bem? Qual 

relação da arte com o artesanato e os trabalhos manuais?  

- Identificar e arrolar profissões que realizam trabalhos manuais e intelectuais; propor 

questões como: qual grupo é melhor remunerado? Baseado em que essa retribuição 

diferente se dá? Você a atividade de um grupo mais importante que outro? Baseado em que 

critério?  

 

4º PASSO: (conceituação) 

ATIVIDADE 1 

-Realizar uma dissertação sobre a diferenciação contemporânea entre o trabalho manual e o 

trabalho intelectual, contextualizando com a estrutura social e econômica em que essa 

difereciação se insere e buscando os pressupostos (reais ou falaciosos) que sustentam a 

valoração das atividades humanas. 

 

5º PASSO: (investigação) 

Aula expositiva 

 Conteúdo: Arte e verdade 

-Apresentar a concepção de Arte em Platão: arte como mimese passiva, cópia do real; 

-Relembrar o assunto já estudado em outras séries, a teoria platônica das idéias; dentro 

dessa concepção metafísica, situar a arte, enquanto techné, no plano sensível, no plano das 

aparências, portanto distante da verdade ideal - além disso, situada em 3º nível distante da 

realidade, enquanto cópia da cópia; 



 

37 

 

- Expor as implicações da desvalorização da arte em relação à verdade: expulsão dos 

artistas da República ideal; 

-Leitura de A República, Livro X, de Platão, por dois alunos, ou mais - aos pares, revezando-

se – cada um representando um personagem (Glauco e Sócrates); 

-Apresentar a concepção de Arte em Aristóteles que consiste na ressignificação da mímese 

em relação à concepção platônica: mímese como natural dos seres humanos; mímese 

aprazível em função da disposição natural do homem em conhecer; mimese não como 

processo passivo de representação da realidade, mas das possibilidades do real; arte como 

mimese das ações, da estrutura das ações, não dos fatos – assim, apresentando 

credenciais de universalidade, aproximando-se mais da filosofia do que a história (a qual 

descreve os fatos tal como ocorreram).  

 

6º PASSO: (investigação) 

-Leitura de trechos da Poética de Aristóteles, coletivamente: 

 

“Parece que a poesia tem inteiramente a sua origem em duas causas, ambas naturais. 

Porque a imitação é natural ao homem desde a infância, e nisto difere dos outros animais, 

pois que ele é o mais imitador de todos, aprende as primeiras coisas por meio da imitação, e 

todos se deleitam com as imitações. É prova disto o que acontece a respeito dos artífices, 

porque nós contemplamos com prazer as imagens mais exactas daqueles mesmos objectos 

para que olhamos com repugnância; por exemplo, a representação de animais ferocíssimos 

e de cadáveres. E a razão disto é porque o aprender é coisa que muito apraz não só aos 

filósofos, mas também igualmente aos demais homens, posto que estes sejam menos 

instruídos. Por isso se alegram de ver as imagens, pois que, olhando para elas, podem 

aprender e discorrer o que uma delas é e dizer, por exemplo: isto é tal” 

"É claro, depois do que foi dito, que a característica do poeta não é de relatar o passado 

real, mas antes o passado possível, levando em conta as possibilidades dos acontecimentos 

segundo as verossimilhanças e a necessidade dos encadeamentos. O historiador e o poeta, 

com efeito, não diferem pelo fato de um narrar em verso e o outro em prosa - poder-se-ia ter 

transcrito em versos a obra de Heródoto e ela não seria menos história em verso do que em 

prosa. A verdadeira distinção é a seguinte: um narra o que aconteceu, o outro aquilo que 

poderia ter acontecido. Além disso, a poesia é mais filosófica e de um gênero mais nobre 

que a história, pois a poesia se eleva até o geral, enquanto que a história não é senão a 

ciência do particular. O geral, aquilo que este ou aquele tipo de homem faria ou diria 

segundo toda verossimilhança ou necessidade: é a isto que visa a poesia, embora dando 

nomes individuais aos personagens. O particular, é o que fez Alcibíades, ou aquilo que lhe 
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aconteceu". 

"Inteiramente diversos são os relatos históricos habituais, nos quais, necessariamente, não 

se trata de mostrar uma unidade de ação, mas somente uma unidade de tempo, juntando 

todos os acontecimentos, os quais, num determinado tempo, interessaram um ou mais 

homens e que não mantêm entre si senão uma relação casual". 

 

7º PASSO: (sensibilização e problematização) 

- Exibir o filme Old Boy, (diretor: Park Chan-Wook) Medeia, de Eurípedes (diretor: Pier Paolo 

Pasolini); 

-Apresentar a ideia aristotélica de catarse no gênero da Tragédia Grega, nesse sentido 

cumprindo função na educação dos sentidos e no aprimoramento do ser humano na busca 

de realização moral. 

-Apresentar as características da Tragédia Grega e sua gênese nos Ditirambos de Dioniso; 

-Apresentação do vídeo do programa “Ser ou não ser”, de Viviane Mose, cujo tema é 

“Tragédia e arte” (https://www.youtube.com/watch?v=RvbzSnc-bbo); 

 

8º PASSO: (conceituação) 

ATIVIDADE 2 

Relacione características da Tragédia assistida com as características estruturais desse 

gênero. 

Você percebe, após assistir à Tragédia exibida, o efeito catártico de que Aristóteles fala? De 

que modo esse efeito pode servir para educar o espírito 

 

6.1.3 3 º TEMA - A vida como obra de arte 

 

Objetivo 

- Apresentar uma outra perspectiva para compreender o fenômeno estético: a que direciona 

o foco no processo criativo; dessa forma, compreender a própria vida como possível obra de 

arte; 

- Apresentar a concepção de nietzschiana de arte e sua relação com a vida 

 -Compreender a Tragédia para além de um gênero artístico, como materialização de uma 

sabedoria Trágica – uma compreensão crítica da condição humana liberta do “socratismo”, 

com fundamento artístico; 

-Explorar as principais idéias que caracterizam o pensamento de Nietzsche – e a crítica 

radical que empreende - para compreender sua concepção de fundamento estético da vida. 
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Conteúdo 

- Trajetória histórica dos principais modos de abordagem das questões estética: objetivismo 

e subjetivismo; 

- Processo criativo como preponderante do fenômeno estético; 

- Arte e Vida; 

-Concepção nietzschiana dos princípios vitais presentes na arte e na vida: o apolíneo e o 

dinisíaco; 

-A crítica nietzschiana à fundamentação metafísica do real: crítica ao platonismo, ao 

cristianismo e ao iluminismo; 

-A Tragédia segundo Nietzsche; 

- Sabedoria trágica: do niilismo negativo ao niilismo ativo; três conceitos chave: o além-do-

homem, o  amor-fati e o eterno retorno; 

-Fundamento estético da vida; a vida como um processo criativo de “tornar-se o que se é”. 

 

Séries de aplicação 

 3º ano do Ensino Médio e EJA módulo III 

 

Tempo estimado 

4 aulas de 2 tempos. 

 

1º PASSO: (Sensibilização) 

Solicitar aos alunos que tragam para a aula objetos para montagem de uma exposição 

segundo a proposta abaixo: 

Considere a possibilidade de a vida ser considerada uma obra-de arte – e não somente a 

música, o teatro, quadros, esculturas e outros objetos que comumente encontramos em 

museus. Assim, vamos montar uma exposição com objetos escolhidos por cada um de 

vocês, que representem a perspectiva de cada um, o estilo singular de cada um. 

Faça uma pequena ficha (um parágrafo) que descreva e justifique a escolha. 

 

2º PASSO: (problematização) 

-Com base no que entendemos das características do estético, até o presente ponto, 

realizar um levantamento preliminar oral entre os alunos sobre o possível significado de 

“vida como obra-de-arte” e “fundamento estético da vida”. 

 

3º PASSO: (Investigação)  

Aula expositiva  
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- Conteúdo:  

- Da investigação do belo com foco no objeto (Grácia antiga, classicismo) ou na percepção 

(empiristas) ao foco no processo criativo (Nietzsche);  

- A proeminência do processo artístico sobre a obra; a vida como obra-de-arte; 

-Concepção nietzschiana dos princípios vitais presentes na arte e na vida: o apolíneo e o 

dinisíaco; 

 

4º PASSO (conceituação) 

ATIVIDADE 1 

Ler o poema Traduzir-se, de Ferreira Gullar: 

TRADUZIR-SE 

Uma parte de mim 

é todo mundo; 

outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 

 

Uma parte de mim 

é multidão: 

outra parte estranheza 

e solidão. 

 

Uma parte de mim 

pesa, pondera; 

outra parte 

delira. 

 

Uma parte de mim 

almoça e janta; 

outra parte 

se espanta. 

 

Uma parte de mim 

é permanente; 

outra parte 

se sabe de repente. 

 

Uma parte de mim 

é só vertigem; 

outra parte, 

linguagem. 

 

Traduzir-se uma parte 

na outra parte 

— que é uma questão 

de vida ou morte — 

será arte? 

 

Após a leitura, responder ao que se segue: 

Relacione as contradições e complexidades do eu lírico e do poema expressas nos versos, 

com a tensão entre elementos representados pelas forças vitais apolínea e dionisíaca, na 

arte e na vida (humanidade/natureza, identidade/destruição da identidade, 

determinação/indeterminação, limite/ ilimitação, ser e vir-a-ser). 

 

5º PASSO: (investigação) 
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Aula expositiva: 

 

- Nietzsche como precursor do que hoje chamamos de pós-modernismo: crítica radical à 

compreensão fundante do pensamento ocidental baseado na ideia de verdade e na 

contraposição hierarquizadora entre ideal/sensível – razão/corpo –  aparência/essência, 

universal/particular. 

- Compreender como esse ideal fundamenta o platonismo, o cristianismo e o iluminismo; 

- Apresentar a análise nietzschiana, baseada na genealogia dessa sobreposição de valores, 

que revelam por trás dessa metafísica uma determinação moral, demasiado humana; 

-O papel do medo; 

- Apresentar a relação da metafísica dualista com a negação da vida, segundo Nietzsche. 

 

6º PASSO: (problematização) 

 

Propor a troca de impresões sobra a seguinte questão: 

Você reconhece essa crise dos antigos valores (platonismo, cristianismo e iluminismo) ou 

você os vê em pleno vigor na sociedade de hoje em dia? Exemplifique. 

 

7º PASSO: (conceituação) 

ATIVIDADE 2 

 

Propor o seguinte exercício escrito: 

Agora, conforme as idéias nietzschianas apresentadas até então, como podemos interpretar 

aquela frase da entrevista de Paulo Lemisnki “a humanidade perdeu sua fé tradicional e 

ainda não alcançou uma outra identidade espiritual”? 

 

8º PASSO: (sensibilização): 

Exibição do filme “Na natureza selvagem” 

 

9º PASSO: (investigação) 

Aula expositiva 

Conteúdo: 

 -Uma vez revelada a impropriedade e a negação da vida que constitui a fundamentação 

metafísica, apresentar proposta nietzschiana de fundamentação da vida pela via estética;  

- os helenos e a Tragédia segundo Nietzsche; a afirmação da vida com suas tensões e 

paradoxos inerentes (retomar Apolo/Dioniso) e indissolúveis; transfiguração estética na 
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tragédia 

- Sabedoria trágica: – transfiguração estética na passagem do niilismo negativo ao niilismo 

ativo; a ética como uma estética da existência; 

-Três conceitos chave: o além-do-homem, o  amor-fati e o eterno retorno; 

-Fundamento estético da vida; a vida como um processo criativo de “tornar-se o que se é”, 

baseado na imanência, calcada na criação de valores. 

 

10º PASSO: (conceituação) 

- Ler o trecho de Água viva, de Clarice Lispector, e propor compartilhamento de impressões: 

 Tenho um pouco de medo: medo ainda de me entregar pois o próximo 

instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim? Fazemo-lo juntos com a 

respiração. E com uma desenvoltura de toureiro na arena. Eu te digo: estou tentando captar 

a quarta dimensão do instante-já que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um 

novo instante-já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero 

apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar que respiro: em fogos de 

artifício eles espocam mudos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo. E quero 

capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito: o presente me foge, a 

atualidade me escapa, a atualidade sou eu sempre no já. Só no ato do amor - pela límpida 

abstração de estrela do que se sente - capta-se a incógnita do instante que é duramente 

cristalina e vibrante no ar e a vida é esse instante incontável, maior que o acontecimento em 

si: no amor o instante de impessoal jóia refulge no ar, glória estranha de corpo, matéria 

sensibilizada pelo arrepio dos instantes - e o que se sente é ao mesmo tempo que imaterial 

tão objetivo que acontece como fora do corpo, faiscante no alto, alegria, alegria é matéria de 

tempo e é por excelência o instante. E no instante está o é dele mesmo. Quero captar o meu 

é. E canto aleluia para o ar assim como faz o pássaro. E meu canto é de ninguém. Mas não 

há paixão sofrida em dor e amor a que não se siga uma aleluia. Meu tema é o instante? meu 

tema de vida. Procuro estar a par dele, divido-me milhares de vezes em tantas vezes quanto 

os instantes que decorrem, fragmentária que sou e precários os momentos - só me 

comprometo com vida que nasça com o tempo e com ele cresça: só no tempo há espaço 

para mim. Escrevo-te toda inteira e sinto um sabor em ser e o sabor-a-ti é abstrato como o 

instante. é também com o corpo todo que pinto os meus quadros e na tela fixo o incorpóreo, 

eu corpo-a-corpo comigo mesma. Não se compreende música: ouve-se. Ouve-me então 

com teu corpo inteiro. Quando vieres a me ler perguntarás por que não me restrinjo à pintura 

e às minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto necessidade 

de palavras - e é novo para mim o que escrevo porque minha verdadeira palavra foi até 

agora intocada. A palavra é a minha quarta dimensão. 
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11º PASSO: (sensibilização e conceituação) 

-Apresentar partes do filme “Sociedade dos poetas mortos”; 

-Trocar idéias com a turma sobre o filme e solicitar, por exemplo, que localizem os que 

trechos em que aparecem as seguintes relações conceituais – discurso lógico/discurso 

artístico, teoria/vida, repetição/criação, conhecer/ viver... 

-Aproximar os encontros realizados pelos personagens, a sociedade dos poetas mortos, 

com o conceito de sarau poético; 

-Propor a realização de um sarau poético com o tema “a vida como ora de arte”, a ser 

preparado da seguinte forma: apresentar alguns poemas, canções ou citações selecionadas 

– dentro do tema – e deixar à livre escolha dos alunos; o aluno deve preparar um pequeno 

texto, um parágrafo, explicando como a peça apresenta o tema; na aula seguinte, o 

ambiente será preparado e cada aluno apresenta seu texto e a peça que escolheu. 

 

6.2 Observações reflexivas acerca da prática dos planos de aula 

 

Criar planos de aula, ainda que se tenham bastante claros os objetivos a serem 

alcançados e seu embasamento filosófico, sempre é como planejar uma viagem – para 

utilizar uma imagem nietzschiana. Mesmo que saibamos para onde vamos, ou pretendemos 

ir, o deslocamento da zona de conforto, do espaço de familiaridade promove ocasião 

especial para o imprevisto. No caso de uma prática pedagógica em filosofia, entretanto, a 

irrupção do imprevisível, do inesperado, do estranho, do novo pode não apenas ser 

considerado positivamente, mas inclusive constituir o cerne dessa atividade. Afinal, para 

além dos inconvenientes que o imprevisto pode causar, não reside justamente na 

experiência do novo toda a graça de se fazer uma viagem? Assim também é constituída a 

presente experiência pedagógica. Ela foi elaborada para proporcionar ao viajante/aluno a 

experiência do deslocamento e o gosto pelas novidades que encontra ao sair do seu lar.  

No das quatro experiências de aplicação do mesmo planejamento apresentado, 

realizado na realidade escolar, os percursos assumiram veredas diversas. A começar pelos 

percalços de ordem material que constituíram obstáculos frente aos quais houve 

necessidade de criação de soluções alternativas para a implementação do planejamento. 

Nessa ordem, a falta de recursos das escolas foi um fator relevante: falha ou 

indisponibilidade de aparelhos que eventualmente modificaram a ordem das atividades 

planejadas ou mesmo que inviabilizaram a utilização de certa mídia; falta de bibliotecas nas 

escolas; falta de livros didáticos e não fornecimento de cópias xerocadas por parte das 

escolas para utilização de textos selecionados.  
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Outra importante ocorrência influenciou bastante o desenvolvimento retilíneo do 

planejamento: a greve. Esse fato determinou a longa interrupção dos trabalhos, bem gerou 

uma imprecisão quanto ao calendário letivo. De fato, no retorno do período de greve houve 

uma interrupção abrupta do semestre referente ao EJA, sem aviso prévio – medida tomada 

a fim de equalizar o ano letivo. Além disso, surgiu a demanda de aulas aos sábados, com a 

finalidade de compensar as os dias de greve, que tiveram de ser cumpridas fora de sala de 

aula, em passeios externos. 

Frente a todos esses percalços, foi necessário sempre encontrar saídas 

improvisadas que dessem conta do cerne da atividade proposta. Foi assim, por exemplo, 

que a visitação ao Museu do Amanhã, em um sábado letivo, redefiniu nosso percurso em 

uma dessas experiências.  

Essa debilidade com relação a infraestrutura, aos recursos e organização da escola 

pública, embora constituam imprevistos, não causam propriamente surpresa. Assim, os 

planos de aula sempre têm de apresentar uma flexibilidade que permita manipulá-lo, ou 

salvar o que ele pretendia promover. Sempre é aconselhável ter em mente recursos de 

suportes diversos referentes a uma mesma proposta, de modo que na falta do aparato 

técnico ainda se possa desenvolver a aula. 

Esses aspectos, entretanto, não são muito relevantes. Se são levantados agora, é 

para que se possa separar e analisar as demais ocasiões em que as assumiram dinâmica 

própria, em função da natureza mesma das aulas de filosofia, próxima à noção de uma 

aventura intelectual e existencial. 

Os maiores imprevistos que uma aula de filosofia pode encarar é aquele 

constitutivo do seu objetivo essencial, que é fazer o aluno filosofar, pensar 

fundamentalmente profundo e livre. Conforme Cerletti (2008, p.36), “não há planejamento de 

aulas que possa dar conta da irrupção do pensamento do outro” – que é justamente o se 

busca numa aula de filosofia. E mais adiante “cada planejamento estará construído sobre as 

bases das inquietações filosóficas do professor e de seus alunos, e, se for necessário, 

poderá ir sendo modificado parcial ou mesmo totalmente em função de seu objetivo 

fundamental: filosofar”.  

A partir desse princípio, que o mais importante objetivo de uma aula de filosofia é 

dar lugar ao pensamento do outro, é promover a experiência do pensamento, uma das 

principais preocupações relativas à prática é a medida boa da intervenção. Se a educação 

no sentido nietzschiano está vinculada à promoção do “tornar-se o que se é”, e que o que se 

é não está dado de antemão, mas uma contínua construção, então até que ponto pode o 

professor limitar o livre pensar? E, por outro lado, embrutecidos que estão (Cf. Rancière, 

2015), acostumados a não liberdade do sistema escolar, acostumados “receber” o saber do 
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alto da autoridade do professor, estariam eles prontos – a qualquer momento – a reverter 

essa perspectiva a partir de um outro tipo de estímulo? Utilizando conceitos nietzschianos, 

como pode ser o trabalho do professor para educar o “último homem” a assumir-se “além do 

homem”, se essa é uma viagem na qual cada um constrói o seu caminho?  

É difícil definir se a prática, de modo geral, encontrou essa dose ideal. Em alguns 

momentos, entretanto, pode-se afirmar que a atuação foi bem sucedida, em outros não. A 

seguir, serão relatados algumas ocasiões que serviram de boa base para reflexão.  

Após exibição do filme Basquiat e da apresentação de algumas de suas obras, 

propôs-se um trabalho de aplicação do conceito de funções da arte (naturalista, pragmático, 

estético). Alguns alunos imediatamente vincularam a obra dele ao contexto do grafite, e 

relacionando essa ideia com uma expressão de rebeldia e protesto, fundamentaram a 

aproximação de sua obra com a função pragmática. Não estava programada essa relação, 

ou seja, o “gabarito” de correção da resposta certa à questão não contemplava essa 

possibilidade de articular os conceitos. Independentemente da resposta esperada, o 

movimento flagrante do filosofar por parte dos alunos indica bons sinais. Diante disso, 

procurou-se não bloquear a argumentação sobrepondo-lhe um gabarito, mas oferecer-lhe 

uma interlocução, de modo a fazer continuar aquele movimento filosófico através do diálogo, 

e, eventualmente, de provocações que fizesse os alunos testarem seus argumentos, suas 

hipóteses. 

 

Mas não só de resultados satisfatórios é composta esta prática. Boa parte do 

alunado observado é vinculado a alguma igreja pentecostal. Pode-se imaginar como a 

crítica ao cristianismo constante no pensamento nietzschiano pode provocar, catalisar os 

ânimos. E assim ocorreu em certa experiência. Embora a tensão não tenha se revelado 

através de uma discussão, certos alunos passaram a implicar sistematicamente comigo e se 

tornaram infreqüentes. Nas atividades escritas, um aluno sempre respondia com um 

discurso no mesmo tom, independentemente da pergunta, na direção de “cada um tem sua 

crença, e as pessoas devem se respeitar”. Esse fato sinalizou que, sendo esse um assunto 

tão sensível a tamanha parte do alunado, deveria ser tratado com cuidado – e até mesmo 

avaliado se é válido e necessário ser aprofundado. Pessoas com crenças fortes podem se 

ofender facilmente e se afastar sem retorno. Vale à pena, perderem-se alunos em nome da 

abordagem dessa questão? Como lidar com a devastação que esse questionamento pode 

ocasionar, sabendo que essas crenças estruturam profundamente a vida de certas 

pessoas? Essa é uma questão em aberto, sem solução satisfatória até então. 

Ao contrário dessa refração à filosofia, pode-se referir uma prática que mobilizou 

bastante os alunos: o Sarau de fechamento tema Estética. Primeiramente, eles mostraram-
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se bastante atentos aos trechos do filme  “Sociedade dos poetas mortos”, acompanhando, 

interessados (e intrigados), a citação de Thoreau e Walt Witman pelos personagens, e 

motivados a fazer um sarau como o que eles faziam. Em seguida, foram apresentados 

alguns poemas e canções aos alunos, com o tema “Vida como obra de arte” (tema do 

sarau). Cada aluno escolheu uma peça para apresentar no sarau, podendo inclusive propor 

outras peças. Uma vez que se trata de uma turma noturna, pôde-se decorar a quadra da 

escola, ao ar livre, com luzes e velas. Uma das alunas, transexual, apresentou, numa 

tocante interpretação, o seguinte texto, trazido por ela mesma: 

 

“Ser travesti, é perder sua inocência ainda terna, mais existente dentro de si. E por 

muitas vezes deixar de lado o brinquedo de criança, necessita esquecer alguns amigos e 

por outras perder um abraço de um pai e de uma mãe.  

Ser travesti, é perder fases importantes, muitas vezes a escola, colegial, faculdade. É ter a 

vida como sua principal professora. Uma Universidade de sobrevivência. Por tantas vezes e 

outras; ser travesti é borrar a maquiagem por uma lágrima caída, uma amiga que se foi por 

uma história inacabada.  

Ser travesti, é viver a beira do desconhecido, se fortalecer na selva de pedra, vivenciar mil 

vidas em uma.  

Ser travesti, é luxo, e talvez poucos entendam. Entendam que isso não é pejorativo ou 

vulgar a ninguém, mas sim, uma afirmação em cima de um salto 15, dando moldura a um 

corpo perfeito.  

Porque é um luxo transpor tantas barreiras. Tantos inimigos, alguns visíveis outros invisíveis, 

mas nós superamos.  

Ser travesti, é um luxo tão grande quanto voltar de uma Guerra e viva, mas não lhe faltarão 

machucados a serem mostrados.”  

 

 Pode-se perceber nessa atividade, uma grande receptividade por parte dos alunos, 

e seu profundo envolvimento. Dar espaço para que os próprios alunos caminhem sozinhos, 

pesquisem conceitos e explorem sua subjetividade de modo a reconhecer na vida concreta, 

segundo sua perspectiva, as relações com esse processo abstrato sempre foi um aspecto 

que mereceu grande atenção durante a prática pedagógica. Numa atividade que de início já 

se mostra “acolhida” pelos alunos, esse distanciamento do professor, esse recolhimento não 

apresenta dificuldades.  

Além disso, essa atividade foi imensamente rica para observar e refletir a respeito 

do que pode ajudar a viabilizar esse espaço fundamental que o aluno tem de ter para poder 

filosofar (condição, não garantia): é necessário planejar aulas visando-se os meios de 
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acesso mais adequados para cada alunado, segundo seu perfil, procurando vislumbrar o 

que o mobiliza, de maneira geral. As turmas possuem perfis bastante diferentes – são 

comunidades de indivíduos diferentes que estabelecem formas próprias de funcionar. Cada 

turma tem algo como sua cultura. É necessário reconhecer essa cultura para saber que 

peso, extensão e profundidade as atividades planejadas poderão ter. Mesmo tendo-se isso 

em mente na etapa do planejamento, ainda assim é importante o professor estar aberto e 

buscar os sinais de resposta da turma no momento da aplicação. Para administrar bem o 

que foi previamente planejado, deve-se estar aberto ao inesperado também. Essa atividade, 

por exemplo, tinha a duração prevista de 2 aulas – mas em função da sua resposta tão 

positiva, foi estendida para 4 aulas. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

A pesquisa, as reflexões e experimentações apresentadas no presente trabalho 

constituem o registro de um frame daquilo que consubstancia uma parte importante da 

atividade docente que funciona de maneira contínua, subjacente, quando esta é concebida a 

partir da sua grande complexidade inerente – e não banalizada como uma mera atividade de 

entregar algo - o conteúdo - a alguém. 

  O papel da reflexão subjacente, como já sugerido ao longo de sua 

exposição, é de vital importância para a elaboração de uma proposta pedagógica 

consistente em filosofia. Utilizando as palavras de Sônia Campaner, (2012, p.28) ao se 

referir aos problemas específicos do ensino de filosofia no nível médio, “em síntese, esses 

problemas referem-se ao modo como a filosofia é vista como disciplina e à concepção de 

filosofia que tem o professor que a ministra. Esses dois aspectos refletem-se nas escolhas 

que o professor faz. O problema da didática do ensino de filosofia aparece, 

necessariamente, como um desafio a ser enfrentado não como algo exterior à disciplina e à 

escolha do conteúdo, isto é, como um problema meramente didático, mas como a forma que 

deriva daquelas escolhas.” E ainda, conforme Cerletti (2008, p.40) “o professor de filosofia é 

um pensador que julga seus métodos à luz de suas decisões filosóficas” 

Ressalta-se ainda que, uma vez desenvolvida no início da carreira docente, esta 

reflexão ganha ainda mais relevância, na medida em que à ela acabam sendo envolvidas as 

questões inerentes a um processo fundamental de transição que consiste no auto-

reconhecimento daquele que era aluno, e agora é professor. Através desta pesquisa, além 

de buscar-se o embasamento e o experimento de uma prática específica, procurou-se apoio 

à própria construção dos fundamentos que servirão de guia para toda ação educativa do 

então professor.  

 Uma vez tendo iniciado este programa de residência docente quase ao 

mesmo tempo do início de minha trajetória como professora, a dinâmica desta pesquisa 

instaurou em minha história docente incipiente a órbita de movimento reflexivo necessária 

para que a prática tivesse sentido. Quem dera todos os professores, ao ingressar na 

carreira, tivessem oportunidade igual. 

 Isso posto, os ensinamentos dessa jornada são muitos, de basilar relevância, 

de efeitos contínuos (apara além de seu término) e de conclusões inacabadas. 

 Os paradoxos inerentes à educação (e particularmente ao ensino de filosofia), 

tomada da perspectiva filosófica, persistirão sem solução absoluta. Para exemplificar: como 

pode a educação promover a emancipação, a partir das estruturas atuais (política, 

institucional, escolar, paradigmática)? Como se faz para educar para a liberdade em um 
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estado de não liberdade? Como se pode exercer a docência de modo não autoritário?  

No fim dessa jornada, posso dizer que minha prática reflete o modo como encaro 

esses paradoxos e outros paradoxos. Acredito que o que se pode e deve fazer é um esforço 

para a aproximação, através da prática, a uma determinada ideia de educação. Novamente 

reporto o problema de se lidar com o pensamento do outro – digo problema não no sentido 

de inconveniente, mas filosoficamente, no sentido de questão. A participação ativa do aluno 

sempre será uma novidade, sempre instaurará uma relação inédita, tanto mais quanto maior 

for o combustível oferecido pelas aulas de filosofia. E ainda, além de combustível, para 

maior incandescência do pensamento do outro, é necessário também oxigênio: que as aulas 

proponham espaços, distâncias, vazios para a construção do outro.   
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