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“Ensinar filosofia é dar um lugar ao pensamento do outro”  

Cerletti 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

 

Esta pesquisa pretende uma reflexão sobre as relações entre filosofia, cinema e 

educação, e tem por objetivo a criação de uma metodologia para o uso do cinema 

brasileiro nas aulas de filosofia do ensino médio. Esse trabalho foi desenvolvido na rede 

estadual do Rio de Janeiro e buscou a realização de experimentações estéticas no trato 

com os conceitos filosóficos.  

 

Para Deleuze, filosofia, ciência e arte são as três potências do pensamento, pois 

todas são modos de pensamento criadores que se atravessam
1
. Por isso, entendemos que 

o encontro da filosofia com o seu “fora” (elementos não filosóficos) pode ser um 

intensificador da atividade filosófica em sala de aula. Segundo Sílvio Gallo: 

“Cada uma das potências do pensamento vale-se, então, dessa relação 

com seu negativo, com seu fora, com aquilo que é exterior a seu plano 

específico, para poder constituir uma pedagogia própria. Disso podemos 

inferir que só se aprende a criar artisticamente em relação ao fora da 

arte, da mesma maneira que só se aprende a criar filosoficamente por 

intermédio da relação com o não filosófico. De modo que uma 

pedagogia filosófica – ou uma pedagogia do conceito, como a defendida 

por Deleuze e Guattari – ganha status filosófico, na medida em que essa 

pedagogia, essa relação com o não filosófico é constitutiva da própria 

filosofia.” (GALLO, 2012, p. 67-68) 

 

Sendo assim, promovemos esse encontro dos problemas filosóficos com o 

cinema brasileiro. Essa escolha é justificada pela tentativa de buscar com os estudantes 

os problemas que mobilizam o nosso pensamento, nossas questões mais urgentes, que 

tratem da realidade que vivenciamos e procuramos transformar através de um 

pensamento que faça sentido. 

 

A preocupação com o modo de apresentação do pensamento filosófico tem sido 

uma das questões principais dessa pesquisa, pois em sala de aula percebemos que não 

basta termos uma exposição argumentativa satisfatória para “conquistarmos”, para 

                                                 
1
A partir da filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari, de acordo com Sílvio Gallo: “As três potências 

do pensamento são a arte, a ciência e a filosofia. Em seu mergulho no caos, a arte traça um plano de 

composição e cria perceptos e afectos. A ciência, por sua vez, traça um plano de referência e cria funções. 

Já a filosofia traça um plano de imanência e cria conceitos. Pensar por perceptos, pensar por funções ou 

pensar por conceitos são as três modalidades do pensamento criativo, produtivo, que não apenas repete o 

já pensado, que não cede aos apelos da opinião.” (GALLO, 2012, p. 66)  
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sermos efetivos no ensino da atitude filosófica. O ensino de filosofia exige uma  

pedagogia que seja em si mesma filosófica para instigar os alunos e passar entusiasmo 

com a nossa exposição. As aulas de filosofia precisam seduzir, já que na filosofia, assim 

como na arte, não queremos transmitir, mas “criar com” os estudantes. 

 

O elemento provocador da arte, o estranhamento que o cinema brasileiro produz 

por conta do desconhecimento de nossas próprias imagens pode oferecer aos estudantes 

diferentes perspectivas de uma mesma realidade, causar o espanto diante daquilo que 

julgávamos conhecer, aquilo que naturalizamos e suscitar problemas filosóficos. O 

contato com o novo e diferente pode desviar os alunos da busca por certezas e respostas 

prontas e definitivas. Desse modo, pelo cinema, podemos produzir deslocamentos na 

percepção e abrir caminho para a problematização filosófica. 

 

Além desse aspecto, é possível pensar o cinema através da alteridade, um modo 

de colocar presente em sala de aula o “outro”, aquele que desconheço e frequentemente 

vejo por meio de preconceitos e estereótipos. Assim, nosso intuito é perceber o que 

temos em comum e aquilo nos une numa vida em sociedade. Dessa forma, cuidar para 

que a educação seja combativa em relação aos microfascismos presentes em todos nós, 

nas atitudes cotidianas e nos diversos tipos de intolerâncias que espreitam nossas formas 

de ver o outro e o mundo. Nesse sentido, pensamos ser essa também uma das principais 

funções da filosofia no ensino médio.  

 

Inicialmente, definimos qual concepção de filosofia nos baseamos para realizar 

seu ensino em sala de aula. Nessa questão, ressaltamos a importância de termos 

coerência entre teoria e prática e a necessidade de desenvolvermos uma pedagogia 

filosófica para o ensino de filosofia em contraposição a uma didática geral: 

 

“O ensino de filosofia não pode ser abarcado por uma didática geral, 

não pode ser equacionado unicamente como uma questão pedagógica, 

porque há algo de específico na filosofia. Há algo que faz com que a 

filosofia seja filosofia – e não ciência, religião ou opinião -, e é esse 

algo que faz com que o ensino de filosofia careça também de um 

tratamento filosófico, de uma didática específica, para além de toda e 

qualquer questão estritamente pegagógica.” (GALLO, 2012, p.53) 
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Na busca de uma metodologia para um ensino filosófico, a partir da proposta 

elaborada por Silvio Gallo, concebemos a aula de filosofia como uma oficina de 

conceitos. Investigaremos a relação entre o conceito e a vivência dos problemas 

filosóficos e a importância dessas concepções para uma experimentação do pensamento 

que seja significativa para os estudantes.  

 

Num segundo momento, trazemos questões relacionadas à filosofia, arte e 

educação. O encontro da filosofia com a “não-filosofia” como  elemento potencializador 

da experiência filosófica e enfatizamos a importância de desenvolvermos uma educação 

estética nas escolas, trabalhando para a ampliação da sensibilidade e percepção dos 

alunos. 

 

Nesse sentido, exploraremos o encontro da filosofia com o cinema e a produção 

audiovisual brasileira como modo de sensibilizar os alunos para o pensamento filosófico 

em sala de aula. Dessa forma, apresentaremos o porquê do uso prioritário do cinema 

nacional, as questões relativas ao estranhamento das nossas imagens e a busca dos 

nossos problemas. Além disso, traremos o desenvolvimento do gosto como uma forma 

de resistência à cultura de massa produzida pela indústria cultural e como elemento 

necessário à constituição de si como sujeito autônomo. Com as contribuições do 

pensamento de Nietzsche
2
 e Foucault

3
, pensamos a vida como obra de arte e como a 

presença da filosofia na escola pode ajudar os estudantes a constituírem uma ética e 

estética da existência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
  DIAS, ROSA. Nietzsche e vida como obra de arte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

3
 FOUCAULT, M. A Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma metodologia para o uso do cinema 

nacional no âmbito de um ensino de filosofia propriamente “filosófico”. Nosso intuito é 

promover a atitude crítica e desmistificar a filosofia aos olhos dos alunos, que 

costumeiramente a compreendem como algo desnecessário, para poucos e intelectuais. 

Por isso, entendemos a necessidade de uma popularização da filosofia no espaço 

público, ou seja, da ampliação do exercício do filosofar para mais pessoas, para que a 

filosofia volte a ser combativa na disputa em relação à opinião generalizada e propagada 

pelos meios de comunicação de massa e, atualmente, pela internet. Isso somente é 

possível se trabalharmos em sala de aula uma filosofia unificada à vida e que interesse 

aos problemas dos alunos. 

 

Dessa forma, não estamos interessados numa filosofia realizada em “circuito 

fechado”, que reproduza nas escolas a mesma falta de preocupação com o ensino e com 

a difusão da filosofia para a população brasileira que encontramos na academia 

universitária.  Nesse sentido, concordamos com as críticas do filósofo Michel Onfray:  

 

“O pensamento pelo pensamento, a filosofia pelo único prazer da 

filosofia valem tanto quanto a arte pela arte: jogos que não inquietam os 

atores do capitalismo agressivo, grandes senhores e tolerantes enquanto 

se divertem os pensadores em colóquios, universidades, revistas ou 

editoras. A filosofia em circuito fechado, semelhante àquela que vive do 

sistema liberal, por e para ele, não causa nenhuma desordem, nenhum 

perigo, nenhum risco. Ela é tão tolerada quanto a segunda é encoraja. 

Uma preocupação pragmática supõe a submissão de cada ideia àquilo 

que ela pode produzir de efeitos dentro do real, às consequências 

suscetíveis de surgir nos fatos ou na história.” (ONFRAY, 2001, p.231) 

 

Queremos a filosofia nas escolas pelas transformações que ela pode ajudar a 

realizar na sociedade a partir do momento que os conceitos são apropriados pelos alunos 

da rede pública como ferramentas de atuação na realidade. Em outras palavras, visamos 

na filosofia os seus usos na vida cotidiana das pessoas.  Por isso, o objetivo deste 

trabalho é proporcionar no espaço educativo uma experiência sensível e direta com a 

arte como dispositivo de produção de problemas filosóficos.  

 

Acreditamos que desenvolver o olhar do aluno através do ensino de filosofia e 
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da arte é um exercício político, ético e estético de produção de autonomia, de 

desnaturalização do presente e de encontro com a alteridade. Nosso propósito é 

contribuir para a formação estética dos estudantes, trabalhando para uma educação da 

sensibilidade e a da percepção ao estimular a capacidade de ver de modo filosófico uma 

produção audiovisual. Consideramos que isso também se constitui um trabalho de 

formação ética, pois ao desconstruir o automatismo do olhar no que se refere ao 

massivo consumo de imagens desenvolvemos o pensamento crítico e oferecemos ao 

aluno diferentes perspectivas da realidade. 

 

  Sendo assim, a intenção desse projeto é fomentar o acesso a obras de cinema e 

audiovisual nacional diferentes daquelas exibidas pelo circuito comercial e que 

frequentemente passam na televisão. Foram escolhidos filmes capazes de provocar certo 

estranhamento nos alunos e nos quais fosse possível explorar outras formas estéticas, ou 

seja, procuramos filmes que apresentassem outros ritmos, roteiro e fotografia distintos 

daqueles que estamos condicionados pelo cinema comercial. 

 

 Nosso interesse é possibilitar ao estudante da rede pública do Rio de Janeiro 

elementos diversificados para o processo de constituição do gosto próprio, pois 

entendemos que a filosofia precisa ter uma participação contundente também nesse 

aspecto do processo de formação. Portanto, buscamos produzir experimentações 

estéticas em sala de aula, democratizar o acesso à arte, ampliar a autonomia do aluno e 

potencializar sua atitude filosófica.  
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3 JUSTIFICATIVA 
 

 

A presença da filosofia na educação pública brasileira (e mais precisamente no 

estado do Rio de Janeiro) encontra muitas dificuldades, tornando em alguns casos o 

ensino impossível e diminuindo muito as possibilidades em outros. Além das condições 

matérias de trabalho que enfrentamos como professores, como educadores em filosofia 

constantemente somos secundarizados e isso se expressa na nossa escassa carga horária 

de um tempo semanal no 1º e 2º ano e dois tempos no 3º ano. Como consequência disso, 

tenho atualmente 17 turmas, em média 600 alunos em três escolas distantes umas das 

outras.  

 

Apesar disso (mas não esquecendo essa realidade), nosso desafio é realizar, no 

curto espaço de tempo que temos para colocar os jovens em contato com a filosofia, um 

ensino significativo na vida desses estudantes.  Para nós, a importância da filosofia no 

ensino médio incide na construção de um olhar próprio sobre o mundo e na ampliação 

da atitude crítica dos alunos.  

 

Frequentemente, em sala de aula, somos interpelados pela questão da utilidade 

da filosofia. Essa situação expõe as demandas do mundo atual de não se dedicar por 

atividades que não tenham um retorno financeiro ou um objetivo prático dentro do 

mundo capitalista. De forma repetida, temos que assumir a postura de justificar nossa 

presença na escola, como se fossemos um pensamento defasado, superado pela ciência, 

complexo demais, elitista, desnecessário... Enfim, as acusações são muitas. 

 

Numa conjuntura de mundo extremamente voltada para a informação, a escola 

obviamente participa desse processo e cada vez mais o conhecimento e a sabedoria 

perdem espaço. Por isso, no atual contexto da educação, e para os jovens de hoje, nessa 

pesquisa recorrentemente nos perguntamos a que o ensino de filosofia precisa se 

propor? Pois temos clareza que de que não podemos nem “atualizar” a filosofia na 

mesma lógica do espetáculo e da informação que imperam hoje, e nem permitir que ela 

continue falando de uma forma que não dialogue com as pessoas. 

 

Na atualidade, aquilo que é próprio da filosofia tem sido expropriado de seu 

domínio. É a informática, a comunicação e a propaganda comercial que tomaram para si 
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o “conceito” e a “criatividade”. Eles se proclamam os “conceituadores criativos”, para 

os quais o ato de vender e consumir se constitui a maior expressão do pensamento no 

mundo capitalista. Segundo Gilles Deleuze: 

 

“A filosofia consiste sempre em inventar conceitos. Nunca me 

preocupei com uma superação da metafísica ou uma morte da filosofia. 

A filosofia tem uma função que permanece perfeitamente atual, criar 

conceitos. Ninguém pode fazer isso no lugar dela. Certamente, a 

filosofia sempre teve seus rivais, desde os „rivais‟ de Platão até o Bufão 

de Zaratustra. Hoje é a informática, a comunicação, a promoção 

comercial que se apropriam dos termos “conceito” e “criativo”, e esses 

“conceituadores” formam uma raça atrevida que exprime o ato de 

vender como o supremo pensamento capitalista, o cogito da mercadoria. 

A filosofia sente-se pequena e só diante de tais potências, mas se chegar 

a morrer, pelo menos será de rir” (DELEUZE, 1992, p. 170 apud 

GALLO, 2012, p.59) 

 

 

  Por isso, trabalhamos por uma filosofia que volte a incomodar os agentes 

produtores de opinião e que tenham um papel fundamental na formação da sociedade, 

pois precisamos disputar e retomar o espaço que perdemos na sociedade. O excesso e a 

padronização das imagens produzidas pela indústria cultural e ofertadas à população 

têm causado uma postura de passividade e “cegueira” que preocupam, massificando as 

subjetividades e a anestesiado o povo. A mídia satisfaz a necessidade das respostas 

fáceis e úteis para os questionamentos que ela mesma produz. Logo, esta pesquisa é 

relevante por tentar desenvolver nos alunos uma postura ativa de recepção das imagens, 

constituindo-se como treino para não sermos ingênuos em relação à opinião produzida 

pelos meios de comunicação e desnaturalizando o mundo construído pela mídia através 

do exercício de perguntar e desconfiar da resposta imediata e simplificada. 

 

Não se trata aqui de negar essas imagens e defender unicamente que a reflexão 

filosófica tenha espaço nos dias de hoje. O que queremos é pensar criticamente como o 

ensino de filosofia pode atuar para instrumentalizar os alunos no trato com essa 

realidade, agenciando essa relação com as imagens para o benefício do pensamento 

filosófico. Segundo o filósofo argentino Alejandro Cerletti: 

 

“O ritmo vertiginoso da imagem nunca será alcançado pelo andar mais 

lento da reflexão. Os tempos do pensamento são tempos outros que os 

dos programas televisivos de entretenimentos, do videoclipe ou da 

publicidade. Também se corre outro risco: ao absolutizar-se o recurso 
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do impacto visual e a sequência vertiginosa, privilegia-se, quase que 

unilateralmente, o poder sintético da imagem ante o caráter 

eminentemente analítico da crítica que a filosofia contrapõe. Mas, além 

disso, como sustentamos, a filosofia tenta definir uma atitude perante a 

realidade. Isso significa, entre outras coisas, construir um campo de 

problemas ali onde antes eles não existiam. Não se tratará então de 

adaptar acriticamente os espaços curriculares filosóficos ao „mundo 

atual‟, mas de pensar as condições da adaptação, ou recolocar o lugar 

que lhes corresponderá.” (CERLETTI, 2009, p. 49) 

 

 

Pode-se considerar que aprender filosofia é, simultaneamente, produto (aprender 

a história da filosofia) e processo (aprender a filosofar), tendo em vista que mais 

importante que os conceitos são os seus usos pelos estudantes num processo de criação, 

apropriação e recriação. O ensino só é efetivo quando os jovens passam de forma 

autônoma a manejar os conceitos como ferramentas para a sua vida e a buscar respostas 

melhores para os problemas que enfrentam. Não queremos a filosofia como algo que, na 

melhor das hipóteses, é algo a ser contemplado e admirado, mas que, no final das 

contas, é considerado ineficaz para transformar a realidade. Mais do que um conjunto de 

conhecimentos estabelecidos, estamos interessados na filosofia pelo uso dos conceitos 

na vida.  

 

Deste modo, não vemos o cinema nacional apenas como entretenimento, mas 

como uma experiência que abarca criação e recepção de imagens. Concebemos que o 

cinema tem, intrinsecamente, uma dimensão pedagógica, pois possibilita a construção 

de um olhar novo em relação ao mundo. Uma de suas potencialidades é recriar o 

mundo, isto é, pôr a realidade em outras perspectivas e mostrar como as coisas 

poderiam ser de outra forma. O cinema não apenas reproduz o mundo, mas transfigura-

o. Portanto, esta pesquisa justifica-se por explorar as possibilidades pedagógicas da 

cultura audiovisual. 

 

Além disso, pensar o ensino de filosofia articulado com o cinema brasileiro é 

concebê-lo como uma possibilidade de criação de autonomia e produção de relações de 

alteridade em sala de aula.  O cinema é um importante mecanismo de percepção de si e 

do outro. Ao atentarmos para aquilo que o um cineasta esconde ou revela, suas escolhas, 

podemos pensar também naquilo que decidimos expor ou ocultar em nossas próprias 

vidas, porque o fazemos, que relações éticas, políticas, estéticas estão presentes nessas 
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decisões. O que está por trás do nosso “gosto”, ou seja, das nossas concepções estéticas? 

Esse é um questionamento central na produção da nossa subjetividade no mundo e 

perceber isso é um dos primeiros passos no processo de construção e cuidado de si.  

 

Compreendemos que o cinema nas escolas, assim como a filosofia, tem uma 

função política importante de emancipação. Desejamos que a arte esteja presente nas 

escolas e que o material audiovisual não se reduza aos filmes produzidos pela Globo 

Filmes e aos vídeos do telecurso utilizados por diversos projetos na rede estadual. Da 

mesma forma, buscamos que o cinema conquiste um espaço no cotidiano e escolar e 

não seja apenas “tapa buraco” quando o professor não está presente ou quando a turma 

não tem professor. Os filmes precisam ser exibidos com qualidade, cuidado e proposta 

metodológica, se não provocamos uma aversão e, no lugar de aproximarmos o estudante 

do cinema, acabamos por afastá-los. 

 

O contato frequente com a arte continua sendo um privilégio de poucos. Por 

diversos motivos as pessoas se distanciam da apreciação estética, ou se restringem a 

uma produção cultural determinada predominantemente pela cultura de massa. O 

cinema, por ser um veículo cultural de amplo alcance, tem grande importância na 

sociedade, e pensar suas possibilidades também deve ser uma tarefa da filosofia. 

 

Ademais, com intuito de democratizar o acesso à produção cinematográfica 

brasileira, em junho de 2014, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 13.006 

que torna a exibição de filmes e audiovisuais de produção nacional obrigatória nas 

escolas de ensino básico por, no mínimo, duas horas mensais. Essa norma altera o artigo 

26 da Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sendo assim, 

a partir desse ano, a nova lei pretende levar o cinema brasileiro para as escolas, a 

exibição de filmes nacionais participará do currículo e da proposta pedagógica das 

escolas.  

 

Para o autor do projeto (PLS 185/2008) que deu origem à lei, senador Cristovam 

Buarque (PDT-DF), a arte deve ser parte fundamental do processo educacional e que a 

criança que não tem acesso a manifestações artísticas usualmente se transforma em um 

adulto desinteressado por cultura. Como justificativa da lei, o senador argumenta: 
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“A arte deve ser parte fundamental do processo educacional nas escolas. 

A ausência de arte na escola, além de reduzir a formação dos alunos, 

impede que eles, na vida adulta, sejam usuários dos bens e serviços 

culturais; tira deles um dos objetivos da educação que é o 

deslumbramento com as coisas belas. O cinema é a arte que mais 

facilidade apresenta para ser levada aos alunos nas escolas. O Brasil 

precisa de sala de cinema como meio para atender o gosto dos 

brasileiros pela arte e ao mesmo tempo precisa usar o cinema na escola 

como instrumento de formação deste gosto.” (BUARQUE, 2008 apud 

NORTON, 2013, p. 16) 

 

 Assim, este trabalho também visa cumprir a nova Lei 13006, pois reconhecemos 

a importância do cinema nacional nas escolas como exercício do olhar dos nossos 

jovens para a realidade brasileira e como elemento que ajude na formação do gosto 

crítico que possa avaliar a massificação e romper com a estética padronizada ofertada 

pela indústria cultural. Essa pesquisa desenvolve o cinema brasileiro e a filosofia como 

instrumentos de percepção do mundo, pois num jogo de aproximação e distanciamento 

nos coloca em contato com outras realidades e possibilita o acesso a experiências 

diferentes, outros modos de vida e singularidades. Isso nos proporciona uma abertura ao 

outro, o diferente, tornando-o familiar sem anular as diversidades.  

 

Portanto, esse trabalho de pesquisa se justifica por ser um convite ao pensamento 

próprio e por estimular a autonomia dos estudantes. Encontramos a filosofia e o cinema 

naquilo que eles compartilham: suas diversas perspectivas, suas lentes. Desse modo, 

buscamos o ensino filosófico criativo e revitalizado, onde os conceitos são ferramentas 

interessantes quando usamos para equacionar os nossos problemas. Pois, aprender 

filosofia é o aprendizado do exercício do filosofar. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Sabemos que a decisão de filosofar ou não é uma escolha pessoal e, por mais 

que torçamos enquanto professores para que isso aconteça, no final das contas, quem 

decide é o estudante. Pode-se definir “filosofar” como a decisão de pensar por si 

mesmo, e escolher pensar de maneira ativa e criadora terá como consequência a 

constituição de uma nova forma de relacionar-se com o mundo e com os saberes, isto é, 

um novo modo de vida.  

 

Por constatarmos que é preciso uma didática filosófica para o ensino de filosofia, 

procuramos uma metodologia que tornasse possível fazer da aula um espaço para o 

pensamento. Perguntamo-nos sobre como ensinar a radicalidade da pergunta filosófica 

autêntica, ou seja, como ensinar esse “jeito” de perguntar que caracteriza a atividade 

filosófica. Quando decidimos não fazer do ensino de filosofia apenas o ensino do 

produto do pensamento dos filósofos, mas fazer da sala de aula um lugar de 

possibilidade de produção de algo novo com os alunos, ensinar filosofia torna-se ensinar 

a filosofar e trabalhar de forma acolhedora o perguntar do aluno.  

 

No caso da filosofia, não podemos apenas aplicar os conhecimentos da educação 

como se o modo de ensinar não exercesse influência e nem transformasse o que se 

ensina, pois “ensinar filosofia” não é o mesmo que ensinar “em geral”. Entendemos 

“Didática Geral” como um conjunto de técnicas e estratégias que podem ser usadas em 

qualquer disciplina, ou seja, técnicas gerais ou supostamente neutras de ensino que 

facilitam a transmissão dos conteúdos em diversas áreas. Nesse sentido, para a filosofia 

o uso somente dessas técnicas pedagógicas não são suficientes, logo, precisamos 

construir estratégias didáticas que contemplem nossas especificidades. 

 

Uma metodologia filosófica para o ensino de filosofia precisa desenvolver 

propriamente a relação entre perguntar o problema filosófico, tentar equacioná-lo e, 

como resultado desse processo, produzir o conceito. Sobre o problema filosófico, o 

educador em filosofia Alejandro Cerletti elucida:  
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“Mas é muito diferente „explicar‟ as respostas que, em um contexto 

histórico e cultural determinado, um filósofo se deu, do que os 

estudantes e o professor tentarem se apropriar dos questionamentos 

desse filósofo, para que essas respostas passam a ser, também, respostas 

a problemas próprios. O perguntar filosófico é, então, o elemento 

constitutivo fundamental do filosofar e, portanto, do „ensinar filosofia‟. 

Consequentemente, um curso filosófico deveria constituir-se em um 

âmbito em que possam ser criadas as condições para a formulação de 

perguntas filosóficas, e no qual se possa começar a encontrar algumas 

respostas”. (CERLETTI, 2009, p. 20-21) 

 

O objetivo de uma didática filosófica é conseguir transformar a sala de aula num 

ambiente propício para a formulação de perguntas filosóficas, ou seja, num espaço onde 

os alunos construam as perguntas e busquem respostas. Dessa maneira, os alunos podem 

ser, em alguma instância, filósofos, pois estarão exercendo a atividade própria do 

filosofar de maneira ativa, que consiste na radicalidade do questionamento e na tentativa 

de ensaiar um conceito como produto da resolução de um problema.  

 

Para isso, através do pensamento de Sílvio Gallo, encontramos a “pedagogia do 

conceito”, isto é, um modo de desenvolver as aulas desde uma perspectiva filosófica, 

estruturando-as como uma oficina de conceitos. Essa metodologia pretende viabilizar a 

autonomia no processo de aprendizagem e criação dos alunos, pois, ao partir do 

problema filosófico, confrontamos em sala de aula os conceitos com a realidade dos 

problemas dos alunos, que por sua vez, farão suas próprias seleções daquilo que 

interessa para eles, sendo essa escolha atravessada por relações afetivas ou de 

necessidade.  

 

Nesse método, os textos filosóficos e a história da filosofia são importantes 

ferramentas do pensar filosófico, mas o ponto principal está no processo do filosofar. 

Apesar de todo esforço de efetivação dessa didática filosófica, sabemos que filosofar é 

uma decisão pessoal e que não podemos ter controle sobre o pensamento do outro. 

Dessa forma, nosso intuito é criar um ambiente estimulador para o surgimento do 

pensamento dos alunos e para a possibilidade de criação de algo que rompa com a 

repetição nos espaços escolares.  

 

Pensando numa “didática mínima” que relacione a atividade filosófica com a 

atitude e o tema filosófico, Cerletti propõe que devemos em sala de aula ter pelo menos 

dois momentos: a problematização e uma tentativa de resolução. Isto é, construir um 
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problema filosófico de forma coletiva e tentar resolvê-lo. Por isso, não basta que o 

professor exponha (mesmo que da forma mais satisfatória) os problemas e as respostas 

dadas pelos filósofos. Para que exista apropriação filosófica pelos alunos, é necessária 

em alguma medida a vivência do problema. Somente assim, os estudantes tornarão 

próprios os problemas que emergirão e as respostas encontradas terão alguma 

significação efetiva. Por isso, o esquema sugerido por Cerletti consiste em: 

“problematização compartilhada – tentativa de resolução – nova problematização 

compartilhada – nova tentativa de resolução” (CERLETTI, 2009, p. 84).  

 

Análoga e articulada à proposta de Cerlleti, está a metodologia elaborada por 

Sílvio Gallo. Fundamentada no pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guatarri, para os 

quais “a filosofia é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos” (DELEUZE; 

GUATARRI, 1992, p. 10), nessa proposta a aula de filosofia é um “laboratório” onde o 

professor media a relação direta de cada estudante com os conceitos. Sendo assim, a 

especificidade da filosofia e de seu ensino está na atividade de criação de conceitos, ou 

seja, é isso que faz da filosofia propriamente filosófica. De acordo com Gallo, se 

almejamos um ensino “filosófico” de filosofia, as aulas devem necessariamente ser um 

trato com os conceitos. 

 

Para Deleuze e Guatarri, existem três potências do pensamento que 

compartilham entre si e têm em comum serem atividades de criação, são estas: ciência, 

arte e filosofia. Para uma formação educativa completa, a composição 

ciência/arte/filosofia é fundamental, pois um jovem precisa ter acesso aos saberes 

produzido pelo conhecimento científico, às produções artísticas e ao pensamento 

filosófico para ter uma compreensão afetiva, conceitual e científica do mundo. 

 

Por isso, o atravessamento da filosofia por esses outros saberes precisa ser 

estimulado para a realização de uma experiência no pensamento em sala de aula. Para 

pensar e experimentar o ensino de filosofia como atividade de criação conceitual 

significativa para os alunos temos que criar maneiras de trabalhar “uma filosofia prática, 

um conjunto de ferramentas que os jovens percebam como essenciais em sua luta pela 

sobrevivência cotidiana” (GALLO, 2012, p. 30).  
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Portanto, no presente projeto, buscamos a pedagogia do conceito como caminho 

também para o uso do cinema brasileiro em sala de aula. Essa metodologia articula-se 

em torno de quatro momentos didáticos: 

 

1) Etapa de sensibilização: o objetivo desse momento é “afetar” os estudantes para 

algum tema de trabalho e proporcionar a vivência de um problema. Nesta pesquisa, 

experimentamos o uso do cinema nacional como dispositivo de sensibilização para os 

problemas na perspectiva de uma educação que pretende, também ela, ser uma espécie 

de “educação estética”. Trata-se de partir do cinema brasileiro, visando desenvolver 

exercícios de ampliação dos horizontes culturais por meio de escolha de obras que 

normalmente os jovens não têm acesso. Não se trata aqui de menosprezar o universo 

cultural dos alunos, mas de trazer outros referenciais que alarguem suas experiências 

estéticas. Sendo assim, visamos nessa etapa:  

 

“... fazer com que os estudantes vivam, „sintam na pele‟, um problema 

filosófico, a partir de um elemento não filosófico. Trata-se de fazer com 

que os estudantes incorporem o problema, para que possam vir a criar 

um conceito incorporal” (GALLO, 2012, p. 96) 

 

 

2) Etapa de problematização: após termos mobilizados os alunos e feito emergir 

questões, essa etapa consiste em transformar o tema em problema. Ou seja, tem por 

objetivo problematizar vários aspectos do tema, por meio de diferentes perspectivas. 

Além disso, provocar nos alunos o desejo de buscar formas de equacionar os 

problemas, isto é, de criar conceitos. 

 

3) Etapa de investigação: nesse momento, pesquisamos na história da filosofia 

elementos que possam servir como ferramentas para pensar e dar conta do problema. 

Dessa forma, a história da filosofia é tomada de forma interessada como um recurso 

necessário para pensar a atualidade, os nossos próprios problemas. 

 

4) Etapa de conceituação (criação ou recriação do conceito): Trata-se de uma 

apropriação dos conceitos que equacionem nosso problema ou até de criar novos 

conceitos (claro que levando em consideração a realidade do ensino médio na rede 

estadual do Rio de Janeiro). Por isso, segundo Gallo: 
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“O essencial, nessa finalização do processo, é que os estudantes efetivamente 

manejem os conceitos como ferramentas, aplicando-os à problemática em 

questão. Nessa etapa, se o estudante for capaz de aplicar o conceito de um 

determinado filósofo ao pensar o problema em questão, isso significa que ele 

está conceituando. Ele não precisa criar um novo conceito. Basta apropriar-se 

de conceitos já criados. Mas isso não significa que não possa acontecer de um 

ou vários alunos serem capazes de conceituar por si mesmos, construindo 

novos conceitos para poder enfrentar o problema de outras maneiras. Uma vez 

mais: um conceito elaborado, criado por um aluno, não precisa possuir a 

„grandeza‟ que o fará durar séculos. Basta que seja apropriado para pensar o 

problema em questão.” (GALLO, 2012, p. 104) 

 

Além disso, a partir do trabalho da pesquisadora Adriana Fresquet
4
, na recepção 

dos filmes experimentamos a “pedagogia da articulação e combinação de fragmentos”, 

desenvolvida por Alain Bergala (cineasta e crítico de cinema que tem uma trajetória 

contundente na inclusão do cinema nas escolas francesas). Trata-se de articular certos 

trechos de filmes, previamente selecionados, buscando estabelecer relações entre eles 

com o intuito de sugerir uma temática ou apresentar elementos de diferentes linguagens 

estéticas. Dessa forma, o professor deixa de ser um transmissor de conteúdo, tornando-

se aquele que propõe questionamentos a partir de imagens disponibilizadas a todos. Por 

isso, apesar de termos um conhecimento prévio por escolhermos que filmes trabalhar, 

não temos domínio sobre aquilo que pode surgir com as interpretações dos alunos. Além 

disso, abrimos em sala de aula espaço para eles exporem seus conhecimentos, 

problemas e vivências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
4
 FRESQUET, ADRIANA. Cinema e educação: reflexões e experiências com professores e estudantes da 

educação básica, dentro e "fora" da escola. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 
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5  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1 O que é ensinar e aprender filosofia? 

 

Quando pensamos o ensino de filosofia precisamos primeiramente definir qual 

concepção de filosofia utilizamos para fundamentar a nossa prática em sala de aula. 

Após isso, tendo em vista que seu ensino exige um modo também filosófico de manejo 

e apresentação dos saberes, a próxima etapa consiste em buscar o “como” realizar esse 

ensino. Dessa maneira, o modo como nos relacionamos com os conteúdos filosóficos e 

a forma pela qual colocamos os alunos em contato com estes determinarão se realmente 

ensinamos filosofia ou se transmitimos de forma acrítica a história da filosofia. Além 

disso, desconsiderar o contexto social, institucional e político no qual se efetivará esse 

ensino é um equívoco, pois essa análise é fundamental para percebermos as condições 

nas quais realizaremos nossas propostas metodológicas e os objetivos que definiremos. 

 

Com a realidade da educação pública hoje, ensinar na rede estadual do Rio de 

Janeiro exige que analisemos as especificidades do nosso alunado e objetivemos um 

ensino que instrumentalize os estudantes de acordo com suas necessidades e contribua 

para a transformação da realidade. Pois, o ensino de filosofia só tem sentido se afinado 

com o seu contexto e, como educadores, não queremos reproduzir uma filosofia que não 

pondera as condições sociais e as especificidades culturais e territoriais de seu ensino. 

De acordo com Alejandro Cerletti, “o ensino de filosofia é, basicamente, uma 

construção subjetiva, apoiada em uma série de elementos objetivos e conjunturais” 

(CERLETTI, 2009, p. 37).  

 

Cotidianamente, nos deparamos com a diversidade de nossos alunos, suas 

diferentes demandas e necessidades, além dos imprevistos que fazem da sala de aula um 

ambiente bastante heterogêneo e instável. Dessa forma, pensar a aula de filosofia exige 

uma atualização frequente da análise das condições desse ensino, dos objetivos e um 

balanço constante da nossa estrutura pessoal como uma postura de cuidado de si na 

docência.  

 

Se quisermos ser professores/pensadores na filosofia, a questão de seu ensino 

torna-se necessariamente um problema filosófico. Perguntar pelo sentido daquilo que 
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realizamos em sala de aula sob o nome de filosofia é um questionamento que ultrapassa 

o âmbito da didática e constitui-se como um problema filosófico e político. Segundo 

Cerletti: 

“O fato de, ao pretendermos ensinar filosofia, sermos conduzidos a, como um 

passo prévio, ter de ensaiar uma possível resposta à interrogação sobre o que é 

filosofia, e que essa tentativa suponha já introduzir-se na filosofia, mostra que a 

sustentação de todo ensino de filosofia é, mais do que didática ou pedagógica, 

basicamente filosófica. As interrogações „que é ensinar filosofia?‟ e „que é 

filosofia?‟ mantêm então relação direta que enlaça aspectos essenciais da 

filosofia e do filosofar.” (CERLETTI, 2009, p. 14) 

 

  Isso exige do professor uma tomada de posição, pois é fundamental decidir 

filosoficamente as bases desse ensino e de forma coerente escolher os recursos 

metodológicos mais adequados para tornar praticável e significativo o filosófico em sala 

de aula. Essa postura nos coloca frente aos problemas concretos de ensinar filosofia, 

aqueles que enfrentamos e que se alteram cotidianamente. Portanto, nosso ponto de 

partida é a definição de filosofia como criação de conceitos, em sala de aula isso se 

concretiza num trato e apropriação de conceitos que se incorpore a uma compreensão da 

filosofia como forma de vida. 

 

Ao desejarmos consistência entre teoria e prática, aquilo que consideramos 

fundamentalmente como filosofia deve estar expresso em seu ensino. Contudo, essa 

necessidade não se limita a uma definição formal de filosofia, seu intuito está em expor 

aos estudantes qual tentativa filosófica planejamos realizar em sala de aula, para 

estabelecer com eles uma relação de sinceridade naquilo que denominamos “aula de 

filosofia”. 

 

Sendo assim, ensinar filosofia é ensinar o exercício do filosofar, ou seja, uma 

tentativa de provocar nos alunos a atitude crítica e o desejo de saber. Nesse sentido, por 

a filosofia ser uma postura diante da realidade, seu ensino deve servir para o aluno 

compreender e desconstruir a lógica de mercado e entretenimento imperantes no mundo 

capitalista. Nas palavras de Cerletti: 

 

“O ensino de filosofia deveria contribuir, em seu exercício, para fazer 

dos estudantes agentes críticos capazes de pensar, avaliar e poder 

decidir da melhor maneira as condições de sua incorporação ao mundo 

de hoje”. (CERLETTI, 2009, p. 50) 
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Desta forma, a filosofia se mantém atual justamente pelo seu caráter de crítica 

radical, ou seja, por perguntar pela raiz dos problemas, constituindo-se uma ferramenta 

fundamental de diagnóstico da atualidade:  

 

“A „utilidade‟, ou melhor, o „sentido‟ da filosofia pode consistir, 

simplesmente, em mostrar que os conhecimentos, as opiniões ou as 

relações estabelecidas não são naturais, que não estão dadas por si. O 

professor-filósofo poderia propor perspectivas de análise que tentem 

desnaturalizar o que parece óbvio, permitindo assim construir olhares 

problematizadores da realidade. A filosofia na escola nunca teria que ser 

„mais do mesmo‟, já que lhe é próprio incidir no que há.” (CERLETTI, 

2009, p.52) 

 

 Logo, o exercício de desnaturalizar o presente é um dos maiores sentidos da 

filosofia na escola. Precisamos tornar a aula de filosofia um ambiente onde possamos 

pensar o mundo em que vivemos e a forma como queremos nos posicionar nele, 

atualizando cotidianamente a atitude filosófica e o pensamento próprio e questionador 

de não conceber a realidade como algo natural.  

 

Queremos que os estudantes tenham na escola um espaço para buscar suas 

próprias perguntas, encontrar seus problemas e construir suas respostas. Sendo assim, o 

aluno deve perceber a filosofia como um território onde ele pode escolher dos 

questionamentos e problemas levantados pela tradição filosófica os que mais interessam 

para a formulação dos seus próprios questionamentos. Dessa forma, filosofar é pensar 

os seus problemas e questionar a realidade na filosofia e fazemos isso interferindo de 

forma ativa nesse corpo de saberes estabelecidos que denominamos filosofia, usando-os 

em nossas vidas. Por isso:  

 

“A função da filosofia na escola tampouco seria a de dar ferramentas 

aos jovens para adaptarem-se ao mundo de hoje, mas antes mostrar 

diversos recursos teóricos que possam ser utilizados para pensá-lo e 

eventualmente transformá-lo. A filosofia é fundamental para formar 

sujeitos críticos capazes de questionar a validade de uma argumentação, 

a legitimidade de um fato ou a aparente inquestionabilidade do que é 

dado. É sua tarefa por excelência promover um pensar agudo que 

possibilite desmistificar a ilusão de certos saberes e práticas são 

„naturais‟, mostrando as condições que fazem que se apresentem de tal 

maneira” (CERLETTI 2009, 75) 

 

A atividade filosófica é a desnaturalização do presente, o exercício 

problematizador do pensamento e a crítica radical da ordem estabelecida. 
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Consequentemente, o mais importante no ensino de filosofia é promover a atitude do 

filosofar, que se caracteriza pela atividade de perguntar, problematizar e buscar 

respostas. Nosso objetivo é realizar em sala de aula uma filosofia que ajude os jovens a 

tomarem suas decisões e a transformarem a realidade.  

 

Num ensino filosófico, a atividade própria da filosofia é o filosofar, sendo esse o 

elemento central e o sentido da aula. Contudo, isso somente é possível mediante a 

pergunta filosófica, ou seja, o problema que coloca à tona a necessidade do pensamento. 

A aula de filosofia deve pôr os alunos em alguma medida na vivência de um problema, 

com o intuito de provocar o filosofar e produzir algo, seja a apropriação ou criação de 

conceitos, a constituição de outros modos de vida e subjetividades e a modificação da 

realidade. Nesse sentido, os conceitos são ferramentas atuantes no mundo, interventoras 

no real a partir do momento que são incorporadas na vida das pessoas.  

 

Portanto, é fundamental proporcionar aos alunos de alguma forma a vivência do 

problema, colocando-os em contato direto com aquilo que pretendemos aprender. Então, 

nosso intuito é construir um ambiente propício para a emergência do problema, já que 

as respostas que os filósofos deram para suas questões filosóficas só fazem sentido se os 

alunos também reconstruírem para si esses problemas. A aula é um exercício 

compartilhado do pensamento, por isso, muito mais do que transmitir uma informação, 

a aula filosófica visa produzir mudanças subjetivas naqueles que a compõem, isto é, nos 

alunos principalmente, mas também no próprio professor: 

 

“Quem pergunta e se pergunta filosoficamente intervém no mundo e 

nele se situa subjetivamente. Leva adiante um gesto de desnaturalização 

daquilo que lhe aparece, interpela o que „se diz‟ e se dirige aos saberes 

com uma inquietude radical. Pois bem, a questão é como se poderia 

ensinar essa intencionalidade ou esse desejo de saber que sustenta as 

perguntas filosóficas.” (CERLETTI, 2009, p. 26) 

 

O objetivo é que as aulas de filosofia no ensino médio carreguem aquilo que é 

próprio do filosófico em qualquer nível de conhecimento. Qualitativamente, a 

especificidade da filosofia consiste em fazer perguntas de cunho filosófico e de alguma 

maneira tentar responde-las. Isso pode ser feito com mais ou menos profundidade ou 

fundamentação teórica, mas o caráter dessa atividade já é filosófico. Sendo assim, em 

condições específicas qualquer um pode filosofar, ser um pouco filósofo e exercitar essa 
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prática em sala de aula: 

 

“Esse espaço em comum entre filósofos e aprendizes será antes uma 

atitude: a atitude de suspeita, questionadora ou crítica, do filosofar. O 

que haveria que tentar ensinar seria, então, esse olhar agudo que não 

quer deixar nada sem revisar, essa atitude radical que permite 

problematizar as afirmações ou colocar em dúvida aquilo que se 

apresenta como óbvio, natural ou normal.” (CERLETTI, 2009, p. 29) 

 

Para lograr ensinar o ato de filosofar como um pensar crítico e criativo, um curso 

filosófico precisa articular o ensino dessa postura com os conteúdos da história da 

filosofia. Ao visarmos produzir uma intenção filosófica nos alunos, a aula de filosofia 

torna-se um espaço de recriação dos problemas da tradição filosófica, onde cada um 

pergunta-se e busca suas respostas de forma particular ao mesmo tempo em que 

estabelece uma relação com a universalidade das perguntas filosóficas e das respostas 

dadas pelos diversos filósofos.  

 

Em resumo, a filosofia tem por características ser um pensamento conceitual, de 

caráter dialógico e que possibilita uma postura de crítica radical. Contudo, vale enfatizar 

que é o trato com o conceito que faz da filosofia propriamente filosófica, diferenciando-

se dos outros modos de pensamento, ou seja, apenas a filosofia cria conceitos. O 

conceito é a materialidade do pensamento filosófico, seu produto, sendo sempre criado a 

partir de um problema: 

“Para dizer brevemente, o conceito é, pois, uma forma racional de 

equacionar um problema ou problemas, exprimindo uma visão coerente 

do vivido. Não é abstrato nem transcendente, mas imanente, uma vez 

que se baseia necessariamente em problemas experimentados.” 

(GALLO, 2012, p. 55) 

 

Portanto, por pensarmos filosoficamente o ensino de filosofia, entendemos que 

sua prática deve, prioritariamente, passar pelo conceito e pelo problema. Por isso, 

concebemos a aula como uma “oficina de conceitos”, isto é, um ambiente ativo de 

manejo dos conceitos e experimentação do pensamento em seu registro filosófico, onde 

o filosofar é a atividade na qual os conceitos são processo e produto ao mesmo tempo.  
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5.2 Filosofia e arte: a educação como experiência estética  

 

“A educação que um menino recebe dos objetos, das coisas, da 

realidade física – em outras palavras, dos fenômenos materiais de sua 

condição social – torna-o corporalmente aquilo que é e será por toda a 

vida. O que é educado é sua carne, como forma de seu espírito.” 

Pier Paolo Pasolini 

 

 

O pensamento é resultado de um encontro que nos força a pensar, sempre uma 

violência que tira do estado de acomodação e desestabiliza. Logo, a filosofia pouco tem 

a ver com contemplação, sendo uma experiência em que procuramos o sentido daquilo 

que somos e dos acontecimentos, quando mobilizados por um problema somos 

capturados. O pensamento exige muito, pede que tudo seja acionado para realizar a 

filosofia como espanto e inquietude, pois é preciso corpo e sensibilidade, isto é, ser 

afetado para construir significado. Dessa forma, precisamos entender o processo de 

aprendizagem também como uma experiência estética e, consequentemente, o ensino 

filosófico precisa considerar esse aspecto da formação.  

 

Nesse sentido, a experiência estética não se limita apenas à prática artística, é 

algo muito mais amplo, constitutivo da vida, próprio do ser humano e anterior ao que 

convencionamos como arte estabelecida. Para entender sua presença na vivência 

cotidiana é necessário liberar a estética do campo exclusivo da arte e retomar a noção 

grega de aesthésis como “compreensão pelos sentidos”. A experiência estética é aquela 

que abarca os sentidos, as emoções e percepções. De acordo com Maria Luiza Oswald: 

 

“A experiência estética é aquela que sensibiliza, que emociona, não tem 

a ver necessariamente com o belo, com a contemplação de uma obra de 

arte, com um estado de transe que supostamente traz inspiração para o 

artista que executar sua obra. Experimentar algo esteticamente supõe 

impregnar-se do mundo físico e social pelos sentidos.” (OSWALD, 

2011, p. 25) 

 

Sendo assim, concebemos o processo educativo como uma experiência estética. 

Por isso, no caso específico da filosofia, vemos a importância do ensino filosófico 

mobilizar também os sentimentos e os sentidos, atravessar os corpos dos alunos, fazer 

passar o entusiasmo. Sabemos que no processo formativo também se educa o corpo, as 

percepções e os sentidos. É preciso fazer acontecer coisas em sala de aula, coisas que 
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sejam lembradas, desejadas, talvez odiadas, que causem impressões e não indiferença. 

Quando não negamos o corpo, percebemos como isso afeta a educação. Uma aula que 

não provoque nada, não ensina.  

 

Atualmente, a enxurrada de informações ofertadas pela mídia e meios de 

comunicação corrói nossa experiência, pois já não temos tempo de assimilá-las, pensar 

sobre elas, dar sentido. A mídia programa para que as coisas sejam sentidas em ritmo 

acelerado, onde passamos de um sentimento a outro e desembocamos num desinteresse 

e apatia, as notícias apenas desfilam suas catástrofes cotidianas diante de nós. 

Evidentemente, esse processo influencia de forma negativa o processo educativo. A falta 

de vitalidade dos espaços escolares, ausência de interesse dos jovens e a desmotivação 

dos professores são um dos muitos problemas que enfrentamos.  A juventude enxerga 

tudo com os mesmos olhos de tédio.  

 

Contudo, não podemos apenas cair no imperativo da “animação” para as aulas, 

achando que com criatividade e amor pedagógico resolveremos o problema. Ao 

fazermos isso, acabamos por reproduzir e endossar a atual cultura do entretenimento. 

Tratando a questão com superficialidade individualizamos os problemas ou colocamos a 

responsabilidade toda nos professores ou nos alunos, como se fosse uma problemática 

específica da escola e como se esta, apartada da sociedade, precisasse se “atualizar”.  

Enquanto isso o capitalismo sai ileso, esterilizando nossa relação com o conhecimento e 

nos fazendo buscar de forma unicamente utilitária os saberes numa sociedade de 

consumo, onde o desenvolvimento das outras potencialidades da vida humana tornar-se 

desnecessário.  

 

Frente a isso, temos que trabalhar para que algo aconteça na escola, para que a 

vida não pareça estar do lado de fora enquanto nós, aprisionados, dentro. É necessário 

vivificar nossos processos de construção e apropriação dos conhecimentos para que 

possamos usá-los como ferramentas de transformação do mundo.  Só concebo isso com 

a presença do filosófico na escola. Com a realização de aulas que mostrem para a 

juventude que o conhecimento junto com a prática pode transformar as condições da 

nossa vida social de forma política, ética e estética. Porque por mais que a indústria 

cultural torne dóceis as manifestações artísticas cooptadas por ela, onde é permitido 

apenas aquilo que não toque de forma crítica nos problemas centrais da sociedade e nem 
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diga quem são os responsáveis, ainda assim existe uma arte que rompe com a realidade 

naturalizada. E, enquanto educadores, podemos explorar isso, pois a potência educativa 

da arte na escola consiste na escolha de obras que sirvam mais à transformação do 

mundo do que à alienação. Essa é a medida pela qual temos que avaliar aquilo que 

decidimos trazer para os alunos.  

 

No cotidiano escolar, constatamos que a arte está presente nos projetos 

educacionais de forma periférica, sendo secundária em relação ao cumprimento dos 

conteúdos curriculares e realizada, normalmente, de forma estanque através de projetos 

esporádicos “extracurriculares”. Marginalizada na lista de prioridades da escola, como 

algo acessório, consolador e confortável. Dessa maneira, rebaixamos a importância da 

dimensão estética do processo educativo na formação integral do ser humano e como 

resistência à educação que prepara apenas para o mercado de trabalho e não pra vida, 

pois a educação como um processo de criação de si precisa da arte assim como da 

filosofia. 

 

Para nos opor à racionalidade instrumental incentivada pelo modo de vida 

capitalista, para a qual não interessa as atividades filosóficas e estéticas (ou isso é algo 

destinado a poucos), precisamos contrapor com a socialização da arte e da filosofia 

como prática social à que todos têm direito, pois concebemos que ambas não são de 

forma alguma algo somente para especialistas.  

 

Dessa forma, arte e a filosofia são fundamentais na sociedade porque as duas 

tem a potencialidade de operar deslocamentos na percepção do mundo, isto é, o 

distanciamento do familiar para provocar pensamentos e sentimentos de modificação da 

realidade. A educação deve se nutrir disso, pois um conhecimento encharcado de 

experiência, ligado à existência, torna-se ética e esteticamente uma ferramenta que 

convoca à ação, construindo outros modos de pensamento e de existência como 

resistência às formas dominantes. 

 

Como nos opomos à anestesia nas aulas de filosofia, buscamos a estesia como 

educação pela sensação e sensibilidade, evocando a profunda relação entre estética e 

humanização. Logo, o processo educativo constitui-se uma atividade estética e podemos 

intensificar isso ao promovermos o encontro entre filosofia, arte e educação como um 
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caminho para desenvolvermos nossa consciência e percepções. 

.   

Conhecer está intimamente relacionado com o sentir e ambos com o agir. No 

processo de produção de sentido e de conhecimento filosófico temos que encarnar a 

sensibilidade nos sujeitos e provocar uma experiência. Uma educação filosófica e 

estética tem por objetivo subjetivar, afetar modos de vida e de percepção do mundo. 

Para isso, é preciso proporcionar experiências artísticas e estéticas na formação humana.  

 

Pensar a filosofia fora da educação que os nossos alunos recebem da realidade 

material de suas condições sociais é ignorar o contexto de ensino e as relações objetivas 

e subjetivas de realização do processo do filosofar. Por isso, fomentamos o encontro 

entre arte e filosofia em sala de aula com o objetivo de pensar uma educação para a 

estesia, isto é, uma educação pela carne. Nesse território, buscamos a relação entre 

experiência estética e o processo do filosofar como criação ou apropriação de conceitos. 

Para esta pesquisa, o processo de criação não é um privilégio dos artistas, pelo 

contrário, é comum a todos e pode ser suscitado se criarmos um ambiente favorável à 

criação, ou seja, que provoque “estesia”
5
.  

 

Para Nietzsche e Foucault, a arte não é uma área do saber específica apropriada 

por especialistas ou artistas, mas é entendida de forma muito mais ampla. Para esses 

filósofos, não há separação entre arte e vida se procurarmos sermos criadores de nossa 

própria existência. Nesse sentido, a estética não se limita às atividades artísticas, a 

própria vida pode ser uma obra de arte e a criação estética seria uma forma de 

estilização da existência. Ambos estimulam uma prática filosófica incorporada à vida 

como um instrumento ético e estético de trabalho sobre si, como experimentação e 

fabricação de um estilo próprio. Esse é um processo de transformação de si permanente, 

pois por meio de esboços e reformulações visamos nos tornar uma pessoa diferente 

daquela que temos sido até esse momento de revisão. 

 

 A própria vida como obra de arte é o homem que constrói a si mesmo e que 

deseja a própria vida. Vida é vontade criadora e essa criação incessante de si implica 

ensaios e experimentações. Para Nietzsche é melhor que gastemos todas as forças para 

                                                 
5
 Estesia é o oposto de anestesia. Sendo assim, buscamos uma educação para a sensibilidade. 
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nos criarmos, do que para a construção de uma obra de arte. A temática da estética da 

existência faz da criação de si uma forma de resistência à conformidade, banalidade e 

massificação da própria subjetividade. É preciso afirmar que todo homem é um 

acontecimento, uma combinação única da grande e diversa multiplicidade que atravessa 

cada homem. Segundo Nietzsche, o artista é aquele que não suporta as relações por 

conveniência, pois detesta a convenção e o conformismo. Ao fazer isso, o artista revela 

o segredo de que todo ser humano é irrepetível, mostrando-o em sua forma única e 

original, tal como ele é. Ser artista da própria existência é sair da postura de criatura e 

tornar-se criador. Para o filósofo, cada um precisa deixar de ser indulgente para consigo 

mesmo e seguir o caminho do “torna-te quem tu és”. 

 

Podemos aprender muito com os artistas para o processo de construção da nossa 

atitude diante da vida.  Numa proposta de ética e estética da existência, como nos 

impeliram Nietzsche e Foucault
6
, filosofia e a arte são necessárias para o processo de 

apropriação da realidade, para sentirmos o nosso “gosto próprio”
7
 do mundo. Vida, 

pensamento e arte são uma única e só coisa. 

 

Um ensino filosófico deve desenvolver a formação ética, estética e política dos 

alunos. Para isso, temos que trazer para o espaço escolar uma arte que perturbe, 

desacomode. Alguns filmes podem provocar uma inquietude estética que desestabilize 

as nossas formas de pensar.  A arte como intensificadora da vida é uma força de 

resistência ao niilismo e à postura de passividade.  

 

Sobre a nossa produção artística, existem no cinema nacional filmes de grande 

força crítica que podemos usar como dispositivos de problematização da realidade nas 

aulas de filosofia. Nossa intenção é usar o cinema brasileiro como um disparador de 

questionamentos filosóficos e desestabilização estética, como forma de educar a 

sensibilidade e os modos de sentir. Pensar sobre como percebemos o mundo e como nos 

                                                 
6
 FOUCAULT, M. A Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 
7
 Sobre a tarefa de estetização da existência, a partir do pensamento nietzschiano Rosa Dias elucida: 

“Porém, para ousar ser um si mesmo, é preciso, antes de tudo, uma tarefa: “dar estio ao caráter”, 

acomodando os vários aspectos de sua própria natureza, inclusive as fraquezas, dispondo-as em uma 

totalidade aprazível de acordo com um plano artístico. É importante frisar: Nietzsche está mais 

interessado em um „gosto‟ próprio do que na qualidade desse gosto. E ainda deixa claro que, para realizá-

lo, „deve-se primeiro convencer o corpo‟” (DIAS, 2011, p.113-114) 
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tornamos o que somos. O cinema pode mobilizar os sentimentos, provocar dúvidas e 

estranhamentos, fazer nos reconhecer no outro, desnaturalizar aquilo que conheço e 

restaurar o sentimento de espantar-se, ver no mundo o novo, perguntar-se e questionar a 

realidade. 

 

Neste sentido, a proposta de utilizar o cinema nacional em sala de aula é um 

exercício filosófico de desautomatização do olhar, um deslocamento do ponto de vista 

que revele o que não conseguimos ver com a nossa própria visão diretamente. A 

imagem é assumida aqui como uma importante ferramenta de ensino, uma forma de 

estarmos em contato com o outro, ou seja, de estabelecer relações de alteridade.  

 

Nossa aposta é que esse “ensaio” em sala de aula desenvolva nossa capacidade 

de sensibilizar-se e de agir nas experiências cotidianas. Sendo assim, a criação da 

própria vida como obra de arte significa ao mesmo tempo a criação de novas formas de 

composição com o outro. Criando outros modos de subjetivação nos interstícios das 

relações de poder podemos descobrir alguns caminhos para alteridade, onde o 

relacionamento com outro não se dá através de um processo de negação, mas sim na 

afirmação da própria diferença, proporcionando uma abertura para formas outras de 

existência e que, ao pensarmos em experiências individuais e coletivas, formam um 

campo de resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 6. O ensino filosófico com o cinema brasileiro: a vivência sensível do problema 

 

 

Quem tem olhos pra ver, veja! Quem vê, repare!  

Saramago 

 

 

A relação entre ensino de filosofia e cinema é uma tentativa de criar em sala de 

aula as condições de possibilidade das perguntas filosóficas a partir da arte, com o 

intuito de realizar um caminho filosófico para o encontro dos estudantes com a filosofia 

e o filosofar. Dessa forma, entendemos que é possível através do cinema vivificar os 

problemas filosóficos em sala de aula, isto é, atualizar o pensamento filosófico aos 

olhos dos alunos a partir de uma vivência e abrir caminho para a criação conceitual.  

 

Não pensamos fortuitamente, pensamos porque por necessidade um problema se 

materializa. Sendo assim, é fundamental a experiência do problema como base do 

processo educativo que visa à criação conceitual.  Segundo Gallo, “todo criador, seja 

um artista, um cientista ou um filósofo, age por necessidade, não por impulso; é a 

vivência sensível de um problema que leva a criar, a ter algo a dizer aos outros” 

(GALLO, 2012, p.65).  

 

Para Deleuze, o problema é objetivo e fruto de uma experiência sensível. Nesse 

sentido, apesar de tentar resolver o problema ser uma parte fundamental da atividade 

filosófica, o mais importante é viver o problema, experimentá-lo sensivelmente, pois a 

produção de conceitos como acontecimento só é possível quando estamos dentro do 

problema, sendo afetados por ele: 

 

“Vemos, assim, que o problema não é uma operação puramente 

racional, mas parte do sensível; a experiência problemática é sentida, 

vivenciada, para que possa ser racionalmente equacionada como 

problema. Por isso o problema é sempre fruto do encontro; há um 

encontro, uma experiência que coloca em relação elementos distintos e 

que gera o problemático. E se o problema é o que força a pensar, somos 

levados a admitir que o princípio (origem) do pensamento é sempre 

uma experiência sensível.” (GALLO, 2012, p.72) 

 

Por isso, é necessário que cada um tenha direito a seus próprios problemas. Essa 

afirmação é fundamental para orientar nossa atitude enquanto professores em relação 
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aos alunos, pois precisamos ajudá-los nesse caminho de busca dos próprios 

questionamentos e, ainda, colocarmo-nos em uma relação positiva com a singularidade 

de cada um deles. Não podemos impor os nossos problemas a outrem, nosso intuito é 

proporcionar que cada um faça a sua experimentação, encontre seus problemas e viva-

os como autenticidade.  

 

Ensinar de maneira significativa a filosofia para os jovens no ensino médio é 

tornar as aulas laboratórios de experiências de pensamento que exercitem a autonomia. 

Apresentar a filosofia como um instrumento de produção e gestão de suas vidas. Para 

Deleuze, somos escravos enquanto não temos o direito de enfrentar nossos próprios 

problemas. Na escola, constantemente impomos aos alunos problemas que não são os 

deles e que, dessa forma, constituem-se como falsos problemas. Atualmente, já basta a 

mídia vendendo “conceitos” dos quais não precisamos, na tentativa de impor 

necessidades. O ensino de filosofia não pode contribuir para a formação de uma 

sociedade “pedagogizada” de explicadores e explicados, mas por meio da pedagogia do 

conceito produzir uma sociedade crítica onde cada um tenha a possibilidade de pensar 

de forma autônoma. Trata-se de aproximar os alunos de seus problemas e não afastá-los.  

 

“A emancipação intelectual, ao contrário, consiste no exercício do 

direito aos próprios problemas, na experimentação sensível dos 

problemas singulares. Apenas assim será possível experimentar um 

pensamento original, “genital”, no dizer de Artaud, que seja engendrado 

no próprio ato de pensar. Experimentar os próprios problemas: eis a 

única condição para o exercício do pensamento próprio, de um 

pensamento autônomo não tutelado, não predeterminado” (GALLO, 

2012, p. 78) 

 

 

Desejamos em sala de aula olhos que se espantem e que criem suas perguntas. 

Ter direito aos próprios problemas é o começo para realizar um diagnóstico do presente 

e construir a própria visão de mundo. Nossa prática em sala de aula tentou fazer com 

que a partir dos interrogantes filosóficos que emergem do cinema nacional os alunos se 

apropriassem dos problemas que interessassem às suas vidas. 

 

 Sabemos que nem tudo interessa a todos, pelo contrário, dentro de uma 

realidade escolar desinteressante, o desafio é romper com a falta de entusiasmo dos 

alunos e com a resistência dos mesmos com filosofia.  Além disso, não é possível ao 

professor ter dimensão do que mobilizaria o pensamento de cada aluno, o que existe são 
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apostas. No entanto, através de uma imagem disponibilizadas a todos, cada um destaca 

aquilo que mais o provocou. Nisso podem vir questionamentos e observações estéticas, 

políticas, sociais e etc. Para o professor, isso serve como um indicativo das questões que 

vão nortear uma determinada temática. Obviamente, cada filme escolhido para ser 

trabalhando em sala de aula tem uma intencionalidade, mas o professor não domina os 

desdobramentos que podem ocorrer a partir desse recurso e nem é essa a intenção. 

 

Defendemos a necessidade de uma intervenção filosófica no cinema nacional 

voltada, principalmente, para seu uso como recurso em sala de aula. Por isso, buscamos 

desenvolver nessa pesquisa uma metodologia para que, através da filosofia, as imagens 

que produzimos apareçam a partir de outros primas e intencionalidades. Trata-se de 

encarar o cinema brasileiro como um cinema que faz pensar articulando afetos e 

sensações, atraindo o olhar do aluno e ajudando a ampliar sua consciência crítica.  

 

O cinema é um dos principais produtos da indústria cultural. Contudo, nosso 

intuito não é negar o que é consumido pelos alunos, mas sim, ao apresentar filmes com 

o quais os estudantes não estão habituados, dar outros referenciais e ferramentas para 

estes se posicionarem em relação à cultura de massa, pois sabemos que as pessoas não 

estão apenas sujeitas passivamente ao mercado e à indústria cultural, e os alunos, 

enquanto participantes da cultura, inventam e recriam outros sentidos para aquilo que 

lhes é ofertado para consumo: 

 

“Aulas de cinema na escola, por exemplo, conseguem sofisticar alguns 

usos e promovem novas possibilidades para a diversificação do gosto, 

se fizermos escolhas de filmes que produzam certo estranhamento, 

algum silêncio, que alterem as expectativas do que comumente nos é 

dado a ver nos cinemas de shoppings e na TV. Filmes que não 

satisfaçam o gosto imediato. Esse gosto é possível de ser conjugado, 

sempre com diferentes objetos, em passado, presente e futuro. A 

educação tem muito a contribuir para ampliar as possibilidades de 

acesso às obras (em espaço e tempo) e, assim, possibilitar que o gosto 

de professores e estudantes se reconfigure em função de uma vastidão 

maior de opções.” (FRESQUET, 2013, p. 23) 

 

É saudável e importante discutirmos nossos gostos. Soma-se a isto o 

reconhecimento de que o cinema tem uma propensão por si mesmo pedagógica pela sua 

função de propagação cultural e pelo seu papel fundamental na formação do espectador. 

Nosso trabalho procurou articular a filosofia e o cinema para uma educação das massas. 
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Por que não realizar uma filosofia de massa, se acabamos deixando esse espaço para os 

“filósofos” conciliadores escolhidos pela mídia como formadores de opinião? 

 

A educação escolar precisa proporcionar aos estudantes modos de perceber a 

própria vida, seja através da poesia, do cinema, da fotografia, da dança, do teatro. Para 

que cada pessoa se perceba como uma artista de sua própria existência, a transformação 

do gosto como possibilidade do encontro entre cinema e educação já é algo que traz 

benefícios para a atividade filosófica. 

 

O cinema pode ser uma forma de expressão do real. A partir do cinema, por meio 

da observação e do questionamento sobre a realidade apresentada sob diversas 

perspectivas, podemos ampliar o nosso conhecimento sobre o mundo e querer começar 

um processo de transformação. O cinema nacional possui obras contundentes no que 

tange a crítica das condições sociais e a provocação à ação, exemplo disso são filmes 

como: “Ilha das flores”, “Quanto vale ou é por quilo”, ou o curta “Maranhão”, de 

Glauber Rocha.  

 

É desejável que o cinema e a filosofia habitem a escola, como um espaço de 

resistência à tecnicidade. Mais ainda por sabermos serem tempos difíceis para o 

pensamento filosófico, temos que sofisticar nossas ferramentas: 

 

“Onde está o tempo para a leitura, o tempo para a meditação, para a 

reflexão? Tudo são fluxos cada vez mais acelerados, o padrão das 

edições aceleradas de imagens que vemos em canais como a MTV e nos 

programas para adolescentes, como se a vida fosse um eterno 

videoclipe, uma sucessão de zappings nervosos no controle remoto. 

Tudo é fruição imediata, sem tempo para o pensamento organizado.” 

(GALLO, 2012, p.23) 

 

Cotidianamente verificamos que não vivemos um tempo propício à reflexão 

filosófica, mas isso não significa que não vamos lutar para transformá-lo. Nessa 

pesquisa, pensamos uma educação filosófica e estética como forma de resistência ao 

ritmo acelerado do presente, às fórmulas de rapidez, eficiência e desempenho, ao 

império da opinião generalizada difundido pelos meios de comunicação. Por isso, 

cinema e filosofia juntos se constituem como um meio de “interpretar a vida”, as 

imagens tonam-se um poderoso mecanismo para ver e entender melhor o mundo e nós 
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mesmos. Apostamos num processo de subjetivação filosófica que altere a relação dos 

sujeitos com o saber e provoque uma transformação em seus modos de vida: 

 

“Se há algo que podemos chamar subjetivação filosófica, isto é, que 

alguém em um processo de aprendizagem assume a atitude de interpelar 

os saberes (e não simplesmente reproduzi-los), é quando alguém pensa 

– e portando se pensa, em relação com os conhecimentos e as práticas 

que são dominantes” (CERLETTI, 2009, p.92) 

 

Um ensino de filosofia ativo tem por objetivo a emancipação intelectual dos 

jovens e a produção de singularidades. Para isso, precisamos ter uma postura de 

abertura ao outro, possibilitar o encontro com os próprios problemas e entender o 

aprendizado como criação e não assimilação. 
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7 RESULTADOS  

 

 

 

 

O produto final realizou um projeto de cineclube dentro das aulas de filosofia: 

Cine Maquinaria. Escolhemos esse nome porque maquinar é: pensar, traçar, tramar, 

inventar, e porque desejamos que a sala de aula seja uma maquinaria mesmo, isto é, um 

conjunto de máquinas movendo-se para o pensamento, no qual a aula apareça um 

espaço de criação onde coletivamente cada um experimente fazer funcionar suas 

próprias engrenagens, articulações e dispositivos. A imagem criada para o projeto 

também busca expressar isso: a filosofia é como uma ferramenta em nossas mãos para 

intervir na realidade, para transformá-la. Neste sentido, filosofia e cinema brasileiro 

maquinam para produzir o pensamento criador, ajudando-nos a encontrar os nossos 

problemas e resolvê-los. 
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Para cada filme escolhido, procuramos tratar os temas problematicamente, ou 

seja, a partir do filme como disparador de questionamentos, nós visamos extrair das 

temáticas problemas filosóficos. A escolha pelo cinema nacional, nesse sentido, mostra-

se eficaz, pois os filmes trabalhados tratam da realidade que enfrentamos no nosso 

cotidiano, fazendo emergir os nossos problemas. 

 

Nosso intuito era que os alunos levantassem as questões, falassem quais 

diálogos, cenas, personagens, situações, pontos da narrativa que acharam mais 

interessantes e que isso fosse compartilhado com todos. Sabemos que qualquer objeto 

ou questão pode ser tratado de forma filosófica, basta dar a intencionalidade própria da 

filosofia, de busca pelo saber e de não satisfação com as primeiras respostas. Sendo 

assim, nossa atividade consistiu em buscar nos filmes problemas filosóficos e tentar 

equacioná-los de forma conceitual.  

 

Nessa dupla atividade de experimentar o problema e tentar produzir o conceito, 

realizamos a aula de filosofia como uma oficina de conceitos.  Desenvolvemos a 

atividade filosófica como processo de resolução de problemas, por meio da estruturação 

“problematização compartilhada – tentativa de resolução” proposta por Alejandro 

Celetti e através da metodologia dos quatros passos didáticos desenvolvida por Sílvio 

Gallo, ambas já mencionadas. 

 

Tendo emergido os problemas, podemos passar agora para a próxima etapa, na 

qual investigamos a partir da história da filosofia as diferentes formas de 

equacionamento dadas pelos pensadores. Desse modo, por meio dos filmes os jovens 

são sensibilizados a pensarem sobre seus problemas, ou seja, podem ter um contato não 

apenas intelectual e lógico com essas questões, mas uma compreensão também estética, 

sensível, pática
8
, constituindo de alguma forma uma espécie de vivencia do problema 

em sala de aula, uma experimentação mais significativa, pois mobiliza os estudantes em 

                                                 
8
 A partir do pensamento de Júlio Cabrera, o intuito é não utilizar os filmes apenas para ilustrar teses 

filosóficas, pois percebemos que as imagens podem constituir um tipo específico de conceito 

compreensivo do mundo. Esse modo de encontrar o filosófico por meio do cinema carrega uma 

compreensão “logopática”, ou seja, que é racional e afetiva ao mesmo tempo. Desse ponto de vista, para 

se apropriar de um problema filosófico, não basta entendê-lo racionalmente, é preciso senti-lo de alguma 

forma. O saber não consiste em ter “informações”, mas ser afetado pela experiência de um problema. Ver: 

CABRERA, J. O cinema pensa – introdução à filosofia através dos filmes. Rio de Janeiro: Rocco, 2006 
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diversos aspectos e de forma simultânea.  

 

 

Sendo assim, em nossa prática usamos o cinema como forma de proporcionar 

aos estudantes uma vivência dos problemas a fim de que estes se tornassem mais 

significativos para eles, possibilitando uma maior apropriação dessas questões. Além 

disso, colocamos os alunos em contato com diferentes filósofos que se dedicaram às 

temáticas abordadas.  

 

A continuação da proposta é que após toda reflexão realizada pelo momento da 

exibição do filme, do debate e da pesquisa em torno dos filósofos, cada aluno tente 

construir formas de solucionar um dos problemas de escolha dele, tendo como produto a 

tentativa de elaborar um conceito. Claro que nessa etapa o objetivo não foi que a criação 

dos alunos tivesse um grande rigor e profundidade, sendo de fato algo novo. Afinal, 

todos que se relacionam com a filosofia sabem a dificuldade de se criar um conceito. O 

intuito desse exercício é ajudar o aluno a compreender melhor os problemas, o mundo, a 

si mesmo, pois ao tentar criar uma solução para os problemas, eles experimentam serem 

um pouco filósofos, naquilo que caracteriza realmente o próprio da atividade filosófica, 

que é o processo do filosofar. 

 

Apesar de priorizarmos a exibição dos filmes em sua totalidade quando era 

possível, também experimentamos o uso de curtas e videoclipe de música por meio da 

“pedagogia do fragmento” elaborada por Alain Bergala. O objetivo do “Cine 

Maquinaria” foi proporcionar um ambiente que possibilitasse a procura dos problemas 

que movem a produção conceitual de cada aluno. E que os estudantes se apropriassem 

do conceito de algum filósofo por meio de uma ressignificação e atualização desse 

conceito na sua realidade. Sobre o “roubo” de um conceito nos diz Silvio Gallo: “está 

longe do plágio, pois acaba sendo um ato criativo: roubar um conceito, trazendo-o para 

seu contexto, é torna-lo outro, é recriá-lo.” (GALLO, 2012, p.64).  

 

No nosso processo de composição das aulas, como professores devemos 

encontrar os dispositivos que acionaremos para a realização do trabalho filosófico. Para 

o professor isso faz parte de uma estilização da própria docência, pois aquilo que 

escolhemos mostra ao aluno também os nossos gostos, afinidades e, em última 
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instância, quem somos. Como nos diz Gallo:  

 

 

“...o professor de filosofia pode compor para suas aulas: textos, 

fragmentos de textos de filósofos, ou ainda frases conceituais, 

emolduradas por imagens, músicas e sons, trechos de filmes, tudo isso 

compondo possibilidades de construção de um pensamento que possa 

tornar-se conceitual”. (GALLO, 2012, p. 150) 

 

Portanto, pensamos que atividade desenvolvida e seu processo de construção 

foram muito proveitosos. Ao buscarmos os elementos não filosóficos para a etapa de 

sensibilização dos alunos, o cinema brasileiro se apresentou como interessante recurso 

para compor o arsenal de recursos a serem utilizados, além de proporcionar 

interessantes experimentações nas aulas. 
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8 CONCLUSÃO  

 

No início do ano letivo de 2014, começo efetivamente o processo de aprender a 

ensinar filosofia sendo confrontada cotidianamente com a realidade da rede estadual do 

Rio de Janeiro e as precárias condições materiais de trabalho docente. Nesse momento, 

constato que não tive uma formação satisfatória para ser professora de filosofia, pois 

infelizmente a maioria dos cursos de licenciatura reproduz o pressuposto de que 

filosofia e didática são coisas distintas que se encontram em sala de aula. O resultado 

dessa concepção é uma desvalorização do ensino em relação à pesquisa na academia e a 

evidência do despreparo na formação dos professores ao se depararem com a realidade 

da sala de aula.  

 

Além disso, em 2014, tivemos um ano com bastantes acontecimentos na rede 

pública estadual: greve, copa do mundo e ano de eleições. Esses eventos interferiram no 

calendário, encurtando nosso ano letivo e, consequentemente, diminuído o tempo de 

realização das atividades pensadas nessa pesquisa. Pelo caráter experimental de nossa 

metodologia procuramos constantemente fazer uma análise dessa conjuntura a fim de 

reavaliar os rumos da prática. Nossa proposta procurou ser um caminho de 

experimentação em sala de aula contra o engessamento das aulas expositivas pouco 

filosóficas. Por isso, frente às circunstancias e dificuldades encontradas, tentamos 

adaptar nossa “oficina de conceitos” à realidade disponível. Considero que a 

experimentação com o cinema nacional foi muito proveitosa e como continuidade do 

trabalho, procuraremos explorar cada vez mais com os estudantes a etapa de 

conceituação da metodologia, para desenvolver e ampliar o momento de criação de um 

produto filosófico por parte dos alunos. 

 

Os questionamentos para a elaboração da prática foram muitos, fui capturada por 

diversos problemas. Na busca de construir a minha forma de ensinar filosofia, o 

primeiro questionamento encontrado foi o que entendo por filosofia, e desse ponto de 

partida os problemas só aumentaram. Contudo, todo esse processo de crítica da minha 

própria prática docente foi muito produtivo. Tentar ensinar filosofia nos joga nos 

problemas ao mesmo tempo em que motiva cotidianamente a atividade filosófica. Como 

professora de filosofia estive constantemente à beira da incerteza do que seja isso que 

ensinamos, se aquelas bases que pareciam consistentes se mantém, se a decisão por 
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determinada concepção de filosofia interessa aos alunos, e a quem servirá o meu ensino.  

 

Nós, professores de filosofia, escolhemos a filosofia para nossas vidas. Os 

alunos não, e até o momento que os encontramos no ensino médio, na maioria dos 

casos, a filosofia é algo distante, incompreensível, quando não já vem encoberta de 

vários preconceitos sobre o que é filosofar ou ser um filósofo. Como professora, 

entender isso foi um exercício de alteridade, de se colocar na posição e situação do 

outro. 

 

Por isso, a importância de definir uma perspectiva filosófica que possibilite um 

trabalho coerente em sala de aula, de determinar de que “lugar” ensinamos filosofia e 

deixar isso claro para si e para os alunos, de acreditar que é possível ensinar o desejo do 

filosofar, essa vontade de problematizar a realidade como necessária para a vida.  

 

Constatamos na prática que ensinar filosofia é um problema filosófico. E é 

grande dificuldade de se construir a própria forma de ensinar, o que exige a tomada de 

decisões filosóficas, políticas e didáticas sobre qual tipo de professor tornar-se. Dessa 

forma, os encontros que fiz no PRD e o que aprendi foram fundamentais nesse processo 

de construção do próprio caminho como uma professora que pensa ativamente a sua 

prática. Buscar uma didática filosófica revela a relação que cada professor tem com o 

filosofar e seu ensino. Questionei-me sobre quando aprendi filosofia e de que forma, e 

percebi que só tive uma aprendizagem significativa quando fui afetada sensivelmente 

por um problema.  

 

Portanto, foi na tentativa de encontrar uma didática coerente com a minha 

concepção filosófica que busquei construir um projeto de cinema brasileiro e filosofia 

consistente, que fosse possível de ser realizado na rede pública, apesar das dificuldades 

das condições da filosofia no ensino médio. Concluímos que ensinar filosofia consiste 

em ensinar a filosofar. Algo que aparentemente parece óbvio, mas que na verdade 

implica uma série de decisões éticas, políticas, estéticas, filosóficas e didáticas. Sendo 

assim, foi nesse caminho de aprender a ensinar filosofia e buscar instrumentos para as 

aulas que fizemos o alegre e produtivo encontro com o nosso cinema como ferramenta 

de ensino. 
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ANEXO - FILMES E PROBLEMAS TRABALHADOS 

 

Filme: 

Ilha das Flores. Diretor: Jorge Furtado. Documentário Experimental. Porto Alegre, RS: 

1989. 13 min. 

 

Problemas:   

 O que é um conceito?  

 O que é uma argumentação lógica? 

 Como vivemos dentro do capitalismo? 
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Filme: 

Narradores de Javé. Direção Eliane Caffé, 2004, Brasil.  

 

Problemas:   

 O que é a criação artística?  

 O que é a cultura popular? 

 O que é o mito? 

 O que é o conhecimento científico? 

 O que é a memória? 
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Filme: 

O Dia em que Dorival Encarou a Guarda. Direção: Jorge Furtado e José Pedro 

Goulart. . Porto Alegre, RS:1986. 14 min, Formato: 35mm  

 

Problemas:  

 O que é o poder? 

 O que é o autoritarismo? 

 O que é a resistência? 

 O que é a violência? 

 O que é o racismo?  
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Filme: 

O Som ao Redor. Direção: Kleber Mendonça Filho. Brasil: 2013. 2h11min 

 

Problemas:  

 O que são as relações de poder? 

 O que é o Brasil? 

 O que é o medo? 

 O que é desigualdade social? 
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Filme: 

Em Trânsito. Direção: Marcelo Pedroso. PE, Brasil: 2013.  Ficção, 18 min. 

 

Problemas:  

 O que é a política? 

 O que é o poder? 

 O que é o Estado? 

 O que a força? 
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Filme: 

Terra em Transe. Direção: Glauber Rocha. Brasil: 1967. Duração: 111 min 

Entrevista ao vivo do Sr. Darcus Howe à BBC de Londres, 2011. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=feGfB72z2ag 

 

Problemas:  

 Por que silenciam o povo?    

 O que é a Revolução? 

 O que é o microfascismo? 

 O que é a coragem de dizer a verdade (parresía)? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=feGfB72z2ag
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Filme: 

Videoclipe da música alagados. Paralamas do Sucesso 1986 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o7N76QdXc6E 

 

Problemas:  

 Qual a função social da arte? 

 O que é a estética? 

 O que é o Rio de Janeiro? 

 O que é a favela? 

 O que é a exploração da pobreza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


