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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto de pesquisa o exercício do filosofar a partir da análise de filmes 

sugeridos pelo livro Filosofando: introdução à Filosofia, de Maria Lúcia Arruda Aranha e 

Maria Helena Pires Martins. Ancora-se ainda na proposta para a unificação das ementas da 

disciplina de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (Ifpi). 

Os filmes escolhidos são: Sócrates, filósofo grego; Agostinho, filósofo da escola patrística, 

que se tornou bispo de Hipona; O destino, que retrata o pensador árabe Averróes; Dias de 

Nietzsche em Turim, que aborda os últimos meses de lucidez do filósofo alemão; e Entre os 

muros da escola, filme francês que versa sobre o cotidiano de uma escola francesa de ensino 

médio, considerando a identidade da linha de pesquisa que trata de Educação e Filosofia, 

visando à formação humana. Os problemas da pesquisa são os seguintes: como o filme pode 

despertar o espírito problematizador no aluno? Os filmes são um elemento importante para a 

formação humana? Que relação pode ser estabelecida entre o exercício do filosofar e os 

filmes? A hipótese da pesquisa é que os filmes contribuem para o exercício do filosofar 

durante as aulas de Filosofia. A partir dos problemas pensados e dessa hipótese, apresentam-

se os objetivos da pesquisa: compreender a contribuição dos filmes para o exercício do 

filosofar; identificar as contribuições do exercício do filosofar; analisar os filmes indicados e 

o filosofar na sala de aula, com base no livro indicado. O quadro teórico tem como referencial 

o pensamento complexo de Edgar Morin, em diálogo com outros autores. Nessa perspectiva, 

destaca-se a categoria pertencente ao pensamento complexo: o filosofar. A pesquisa, de 

natureza bibliográfica e documental, privilegia a análise dos filmes referenciados e mostra a 

religação dos saberes a partir do diálogo entre os filmes e os eixos temáticos do livro nas 

aulas. Também ressalta a importância dos filmes na e para a formação humana; destaca, 

apoiando-se no pensamento de Morin, a necessidade da filosofia e do filosofar para a 

formação dos alunos; e apresenta os resultados das análises fílmicas, com vistas a possíveis 

contribuições para o exercício do filosofar nas aulas do ensino médio. 
 

Palavras-chave: Educação, Formação humana, Exercício do filosofar, Pensamento complexo, 

Filmes.



 

ABSTRACT 

 

This thesis has as an object of research, the exercise of Philosophy from the film analysis 

suggested by the book Philosophizing: introduction to the Philosophy, of Maria Lúcia Arruda 

Aranha and Maria Helena Pires Martins. It is also anchored in the proposal for the unification 

of the menus of the discipline of Philosophy of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Piauí (Ifpi). The films chosen are: Socrates, Greek philosopher; Agostino 

d’Ippona, philosopher of the patristic school, who became bishop of Hippo; Le destin, which 

portrays the Arab thinker Averroes; Dias de Nietzsche em Turim (Days of Nietzsche in Turin), 

which is about the last months of clarity of the German philosopher; and Entre les murs, 

French film that deals with the daily life of a French high school education, considering the 

identity of the line of research that deals with Education and Philosophy, aiming at human 

formation. The problems of the research are as follows: how can the film awaken the 

problematizing spirit in the student? Are films an important element for human formation? 

What relationship can be established between the exercise of Philosophy and films? The 

research hypothesis is: the films contribute to the exercise of philosophizing during 

Philosophy classes. From the problems considered and this hypothesis, we present the 

objectives of this research: to understand the contribution of the films for the exercise of 

philosophizing; identify the contributions of the philosophical exercise; analyze the films 

indicated by the book Philosophizing: introduction to the Philosophy and philosophizing in 

the classroom. The theoretical framework has as reference the complex thinking of Edgar 

Morin, in dialogue with other authors. From this perspective, the category belonging to the 

complex thinking stands out: the philosophize. The research is of bibliographical and 

documentary nature. It privileges the analysis of the already referenced films; it shows the 

reconnection of the knowledge, from the dialogue between the films and the thematic axes of 

the book in the classes. In addition, it emphasizes the importance of films in and for human 

formation; it emphasizes the need of philosophy and philosophizing, relying on Morin’s 

thinking, for the education of students; and  it presents the results of the film analysis, with a 

view to possible contributions to the exercise of philosophizing in high school classes. 

 

Keywords: Education, Human formation, Exercise of philosophizing, Complex thinking, 

Films. 

 



 

 

SOMMAIRE 

 

Cette thèse a pour objet de la recherche, l’exercice de la Philosophie des films d’analyse 

suggérées par le livre Philosopher: introduction à la Philosophie, de Maria Lúcia Arruda 

Aranha et Maria Helena Pires Martins. Est ancrée encore dans la proposition de l’unification 

des menus de la discipline Philosophie de l’Institut Fédéral de l’Education, des Sciences et de 

la Technologie de Piauí (Ifpi). Les films choisis sont: Socrate, philosophe grec; Augustin, 

philosophe de l’école patristique, devenu évêque d’Hippone; Le destin, qui dépeint le penseur 

arabe Averroès; Jours de Nietzsche à Turin, qui est le dernier mois de la clarté du philosophe 

allemand; et Entre les murs de l’école, le cinéma français qui traite de la vie quotidienne 

d’une éducation de lycée français, compte tenu de l’identité de la ligne de recherche qui traite 

de l’Education et Philosophie, visant à la formation humaine. Les problèmes de la recherche 

sont les suivants: comment le film peut-il éveiller l’esprit problématisant chez l’étudiant? Les 

films sont-ils un élément important de la formation humaine? Quelle relation peut-on établir 

entre l’exercice de la Philosophie et le cinéma? L’hypothèse de recherche est la suivante: les 

films contribuent à l’exercice de philosopher pendant les cours de Philosophie. A partir des 

problèmes considérés et de cette hypothèse, nous présentons les objectifs de cette recherche: 

comprendre la contribution des films à l’exercice de la Philosophie; identifier les 

contributions de l’exercice philosophique; analyser l, les films contribuent à la pratique de 

philosopher pendant les cours de Philosophie. Le cadre théorique a comme référence la 

pensée complexe d’Edgar Morin, en dialogue avec d’autres auteurs. De ce point de vue, la 

catégorie appartenant à la pensée complexe se démarque: philosopher. La recherche est de 

nature bibliographique et documentaire. Il privilégie l’analyse des films déjà référencés et 

montre la reconnexion de la connaissance, du dialogue entre les films et les axes thématiques 

du livre dans les classes. En outre, il souligne l’importance des films dans et pour la formation 

humaine; il souligne le besoin de Philosophie et de philosopher, s’appuyant sur la pensée de 

Morin, pour la formation des étudiants; et il présente les résultats de l’analyse 

cinématographique, en vue d’éventuelles contributions à l’exercice de philosopher dans les 

classes de lycée. 

 

Mots clés: Education, Formation humaine, Exercice philosophique, Pensée complexe, Films. 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Pintura 1  As três mulheres: mulher chorando, de Pablo Picasso (1937) .............................. 22 

Pintura 2  Madona Zbarowska, de Amedeo Modigliani (1918)............................................. 23 

Pintura 3  Galatea das esferas, de Salvador Dali (1952) ....................................................... 23 

Quadro 1  Filmes repetidos .................................................................................................... 24 

Quadro 2  Filmes não repetidos .............................................................................................. 25 

Quadro 3  Quantidade de filmes repetidos e não repetidos .................................................... 27 

Gráfico 1  Percentual de filmes repetidos e não repetidos ..................................................... 27 

Quadro 4  Teses e dissertações da BDTD .............................................................................. 29 

Quadro 5  Banco de Teses da Capes ...................................................................................... 29 

Quadro 6  Banco de dados da Scielo ...................................................................................... 30 

Esquema 1 – Uno Parmênides .................................................................................................. 67 

Fotografia 1 – Devir Heráclito.................................................................................................. 67 

Quadro 7  Ficha técnica do filme Sócrates ............................................................................. 82 

Quadro 8  Ficha técnica do filme Santo Agostinho ................................................................ 82 

Quadro 9  Ficha técnica do filme O destino ........................................................................... 83 

Quadro 10  Ficha técnica do filme Dias de Nietzsche em Turim ........................................... 83 

Quadro 11  Ficha técnica do filme Entre os muros da escola ................................................ 84 

Fotograma 1  Cena do julgamento de Sócrates ...................................................................... 89 

Fotograma 2  Sócrates discute sobre o belo com o sofista Hípias ......................................... 89 

Fotograma 3  Sócrates argumenta sobre o bom governo com os discípulos .......................... 90 

Fotograma 4  Reflexão sobre a crise do Império Romano e o papel da Igreja Católica ........ 97 

Fotograma 5  Agostinho faz a prédica sobre o tempo e a eternidade de Deus ....................... 98 

Fotograma 6  Agostinho e alguns bispos na biblioteca de Hipona ........................................ 98 

Fotograma 7  Ritual de sagração de Agostinho como bispo de Hipona ................................. 98 

Fotograma 8  Livros de Averróes são queimados em praça pública .................................... 103 

Fotograma 9  Marwan e Manuela observam os fanáticos da seita do emir .......................... 104 

Fotograma 10  Riad conspira contra o califa ........................................................................ 104 

Fotograma 11  Averróes interpreta a obra de Aristóteles ..................................................... 104 

Fotograma 12  Nietzsche escrevendo suas obras ................................................................. 108 

Fotograma 13  Nietzsche ao piano ....................................................................................... 109 



 

 

Fotograma 14  Nietzsche em Turim ..................................................................................... 109 

Fotograma 15  Nietzsche encenando uma peça ao deus Dionísio ........................................ 109 

Fotograma 16  Primeira aula do professor François............................................................. 115 

Fotograma 17  Alunas participando da aula ......................................................................... 116 

Fotograma 18  Souleymane, o “aluno problema” ................................................................ 116 

Fotograma 19  Discussão entre alunos e professor .............................................................. 116 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas  

BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

Capes Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Cefet/PI Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí 

Enem Exame Nacional do Ensino Médio 

ETFPI Escola Técnica do Estado do Piauí 

FAR Faculdade Ademar Rosado 

Ifpi Instituto Federal do Piauí 

LBA Legião Brasileira de Assistência 

LDB Lei de Diretrizes de Bases 

Minter Mestrado Interinstitucional 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNLD Programa Nacional do Livro Didático 

Scielo Scientific Electronic Library Online 

Uespi Universidade Estadual do Piauí 

Ufpi Universidade Federal do Piauí 

Ulbra/RS Universidade Luterana Brasileira do Rio Grande do Sul 

Unesc Faculdade São Gabriel 

Uninove Universidade Nove de Julho 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 14 

1.1 E tudo começou com o Gordo e o Magro ............................................................. 14 

1.2 Objeto e problema da pesquisa ............................................................................. 20 

1.3 Levantamento de estudos anteriores sobre o tema .............................................. 28 

1.4 Hipótese e objetivos ................................................................................................ 38 

1.5 Quadro teórico ........................................................................................................ 38 

1.6 Metodologia ............................................................................................................. 41 

1.7 Uma trama fílmica: dos capítulos ......................................................................... 41 

2 TECENDO A TRAMA: O CINEMA QUE CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO 

HUMANA ...................................................................................................................... 43 

2.1 Da sombra das cavernas, à caverna da impressão de realidade: o cinema ....... 47 

2.2 A contribuição do cinema: uma fábrica de fazer sonhos na formação humana54 

3 FILOSOFAR: UM ROTEIRO PARA PENSAR O MUNDO E A VIDA ............ 62 

3.1 Edgar Morin: a herança filosófica de Heráclito .................................................. 66 

3.2 O exercício do filosofar e o pensamento complexo .............................................. 69 

4 A TRAMA FÍLMICA: ANÁLISE DOS FILMES E O FILOSOFAR EM SALA 

DE AULA ...................................................................................................................... 81 

4.1 Ficha técnica dos filmes .......................................................................................... 81 

4.2 Sinopse dos filmes e o diálogo com o livro Filosofando: introdução à Filosofia .. 84 

4.2.1 Sócrates: sinopse ................................................................................................... 84 

4.2.2 Sócrates: o ponto de partida do processo do filosofar é o senso comum ............. 90 

4.2.3 Agostinho de Hipona: sinopse ............................................................................... 93 

4.2.4 Agostinho de Hipona: o platonismo a serviço da fé .............................................. 99 

4.2.5 O destino: sinopse ................................................................................................. 99 

4.2.6 Averróes: a contribuição árabe para a filosofia ocidental ................................. 105 

4.2.7 Dias de Nietzsche em Turim: sinopse .................................................................. 105 

4.2.8 Nietzsche: a transvaloração dos valores ............................................................. 110 

4.2.9 Entre os muros da escola: sinopse ...................................................................... 111 

4.2.10 Entre os muros da escola: para além da escola, os diversos muros ................. 117 

5 CRÉDITOS FINAIS: UM HAPPY END OU UMA CRÔNICA INACABADA?  120 



 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 125 

ANEXO A  PROPOSTA FINAL DE EMENTAS DE FILOSOFIA E 

SOCIOLOGIA PARA O IFPI ................................................................................... 130 

ANEXO B  RESOLUÇÃO CONSUP Nº 002/2012 ................................................ 150 

ANEXO C  SUPLEMENTO DO LIVRO FILOSOFANDO: INTRODUÇÃO À 

FILOSOFIA .............................................................................................................   151 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Que quimera é, então, o homem? Que novidade, 

que monstro, que caos, que objeto de contradição, 

que prodígio! 

Juiz de todas as coisas, verme imbecil; depositário 

do verdadeiro, cloaca da incerteza e do erro; glória 

e desejo do universo. Quem resolverá essa 

confusão? 

(PASCAL, 2005, p. 265) 

 

1.1 E tudo começou com o Gordo e o Magro 

 

A epígrafe que inicia este capítulo possibilita pensar as incertezas que nós, humanos, 

enfrentamos cotidianamente e sobre como responder às questões sobre nosso estar no mundo, 

uma vez que não nascemos prontos. Somos a possibilidade de nos tornarmos humanos. 

Talvez esse seja um dos motivos que me desafiaram a buscar respostas, mesmo que 

provisórias, a tais indagações num programa de doutorado. 

Desde a infância até iniciar o aprendizado no ensino formal, ou seja, numa escola 

institucionalizada, minha educação foi forjada em casa, pela rígida formação pautada em 

valores morais e princípios éticos sob os quais meus pais foram educados e que foi repassada 

para a prole de nove filhos, seis homens e três mulheres. 

A educação judaico-cristã inseriu-me em princípios religiosos segundo os quais, de 

forma generalizada, tudo era pecado. Posteriormente, afastei-me de tais princípios 

definitivamente, mas confesso que eles permanecem arraigados em meus atos e pensamentos. 

O ensino formal teve início aos 6 anos de idade, no Colégio Batista Afonso Mafrense, 

onde estudei durante quatro anos, concluindo o ensino primário em escola pública. 

Sou de uma geração que vivia livre daquilo que denominamos hoje de “civilização 

moderna ou pós-moderna”. Tudo o que aprendi foi pautado na imaginação e na criatividade, 

sem a tecnologia high tech. 

Sendo de uma das capitais do Nordeste do Brasil  Teresina , distante do Sul e 

Sudeste, a dificuldade de acesso à informação, durante algumas décadas, dificultava nossa 

comunicação com o mundo, tendo o rádio como a única forma de informação. Tínhamos duas 

emissoras de rádio AM: a Pioneira e a Difusora, ainda hoje em funcionamento. Eu sabia de 
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cor toda a programação de ambas. Lembro quando meu pai, José Mário, chegava do 

trabalho; ficava ao lado dele enquanto jantava, ouvindo o “Jornal K3”, transmitido em rede 

nacional, além de programas esportivos, transmissão das partidas de futebol local, variedades, 

músicas e as radionovelas. 

Entre as programações de que mais gostava estavam as radionovelas, que eu ouvia ao 

meio-dia, com meu pai, em pé, antes de ele ir trabalhar, e que estimulava minha imaginação. 

Uma dessas novelas me chamou a atenção e permaneceu em minha memória: O poder do ódio 

(ou Herança do ódio), em que a personagem central, todas as vezes que causava maldade a 

alguém, ia ao piano dedilhar Sonata ao luar, de Ludwig van Beethoven. Apaixonei-me 

imediatamente pela música clássica. 

Um programa dominical obrigatório era assistir à missa, ainda em latim na época. O 

padre virado de costas para os fiéis em nossa Paróquia de São Raimundo Nonato, onde fiz o 

catecismo e a primeira comunhão (onde me casei também), podendo, a partir daí, receber a 

hóstia consagrada no sacramento da eucaristia. Lá havia uma praça onde brincávamos. Com 

os amigos de infância, jogávamos bola em campos de várzea, que existiam aos montes em 

nossa região. O futebol amador era outra diversão dominical: ir ao modesto estádio municipal, 

Lindolfo Monteiro, assistir o campeonato piauiense nas décadas de 1960, 1970 e 1980, auge 

de nosso futebol. 

O rádio foi minha primeira paixão, paixão que preservo ainda hoje. Mas, um dos 

momentos que marcaram minha infância e influenciaram definitivamente o modo como me 

conduzi como educador foi quando assisti ao primeiro filme de minha vida, na acanhada e 

superlotada sala de um centro cultural, em sessão promovida pela Legião Brasileira de 

Assistência (LBA). Nada me fascinou tanto como ver pela primeira vez a imagem em 

movimento; era um filme de comédia pastelão, O Gordo e o Magro, da dupla de comediantes 

Stan Laurel e Oliver Hardy. Não me lembro especificamente do título, mas foram tantos a 

partir desse momento que, definitivamente, a “Sétima Arte” passou a fazer parte de minha 

existência, aguçando minha fértil imaginação, enriquecida pela história oral das aventuras 

de heróis que jamais havia visto, narradas principalmente por minha mãe e outros vizinhos 

mais velhos e até pelos mais jovens. 

Minha formação cultural foi forjada nas ruas, praças, centros culturais, cineclubes, 

consoante o pensamento de Edgar Morin, ao afirmar que sua primeira cultura foi formada e 

alimentada na Rua de Ménilmontant, em Paris, onde se tornou cinéfilo, sendo o cinema um 

dos grandes contributos para sua formação onívora. Morin (2013, p. 16) afirma, de forma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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pertinente: “o cinema era a gruta dos mistérios iniciáticos para minha geração”, e completa 

dizendo que o cinema os transportava a um estado semi-hipnótico, iniciava-os em uma vida 

superior, mágica, sublime. 

Minha diversão dominical era assistir a filmes vespertinos no Cine Rex, no Teatro 

Quatro de Setembro, no Cine Royal e no discreto Cine São Raimundo, conhecido por 

“baganinha”, alcunha que recebeu porque a plateia que ficava na parte de cima cuspia e jogava 

“baganas” de cigarro nos espectadores da parte de baixo, o que muitas vezes terminava em 

pancadaria. 

Alguns filmes foram marcantes: os westerns, os filmes de heróis, os religiosos, as 

grandes produções hollywoodianas: Ben-Hur, Cleópatra, Os dez mandamentos, O manto 

sagrado, Quo vadis, Os últimos dias de Pompeia; e ainda os filmes de terror, principalmente 

Drácula, estrelado por atores como Bela Lugosi, Boris Karlofh e Christopher Lee. Outros 

super-heróis, como Hércules, Maciste, Ulisses e Tarzan, o rei das selvas, também 

contribuíram para minha leitura e compreensão do mundo e dos humanos. Não esquecendo os 

desenhos animados de Walt Disney, os quais ainda hoje exercem encantamento sobre mim, 

além dos filmes nacionais de aventura estrelados por Roberto Carlos, com os grandes nomes 

da Jovem Guarda. Um desses filmes foi fascinante para um adolescente cheio de sonhos e 

medos: Roberto Carlos em ritmo de aventura, com uma trilha sonora que perpassou toda a 

minha infância, adolescência, juventude e parte da maturidade. 

Integrei por um bom tempo os movimentos de juventude, principalmente a Pastoral 

Católica e a resistência à ditadura militar (1964-1985). Participava de um cineclube, no qual 

tive a oportunidade de conhecer e me familiarizar com movimentos cinematográficos  

geralmente influenciados pela pintura, escultura, literatura e pensamento filosófico  tais 

como o realismo italiano, o expressionismo alemão, a Nouvelle Vague, o filme noir, os 

suspenses de Alfred Hitchcock, o cinema japonês, Jean-Luc Godard, François Truffaut, 

Luchino Visconti, Win Wenders, Michelangelo Antonioni, Glauber Rocha, além das grandes 

produções hollywoodianas. 

Assim, a imagem em movimento, o espetáculo de luz e sombras arrebatou-me 

definitivamente, provocando uma mudança de olhar para o mundo, na forma de minha 

constituição como indivíduo e na minha relação com a realidade. 

Não posso esquecer-me de ressaltar que a educação formal, ou seja, o processo de 

alfabetização na Cartilha do ABC foi definitivo para minha apreensão do mundo. A partir do 
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momento em que descobri que sabia ler os símbolos e signos linguísticos, tudo o que me caía 

nas mãos lia com muito fervor, até pedaços de jornais amarelecidos pelo tempo que 

encontrava no meio da rua. Apesar da educação rígida, devo muito à minha mãe, sempre 

presente, dotada do talento de contar histórias, entre aventuras e histórias de almas “penadas”, 

que geralmente me tiravam o sono. Assim fui iniciado na narrativa do mundo que ainda não 

compreendia. Meu pai, amante de uma boa leitura, de vinhos e música, despertou minha 

paixão poética pelo mundo. 

O prazer da leitura foi reforçado pelas histórias em quadrinhos (HQ), os “gibis” que 

meu pai comprava aos montes, em especial os clássicos da Disney. Depois, os livros de bolso, 

geralmente contendo histórias de bangue-bangue, além de uma inumerável quantidade de 

super-heróis: Batman, Mandrake, Super-Homem, Fantasma, Flash Gordon, entre outros. 

Dessa primeira fase de descoberta do mundo mágico da leitura vieram as grandes obras, 

como, por exemplo, A história dos hebreus, de Flávio Josefo, os romances de José de Alencar, 

algumas obras de Machado de Assis e uma variada leitura de autores brasileiros e estrangeiros. 

Lembro-me das obras de Júlio Verne, dentre as quais Vinte mil léguas submarinas, a que mais 

tarde assisti no cinema, o que aumentou ainda mais meu fascínio pela “telona”. 

Vale ressaltar que a ampliação de minha compreensão da realidade, do ser humano e de 

minha existência ocorreu a partir dos caminhos da Filosofia, no curso de graduação, por 

alguns dos pensadores que considero importantes para minha constituição como sujeito que 

estabelece relações com o mundo historicamente situado. Entre estes, Dores do mundo e O 

mundo como vontade e como representação, de Arthur Schopenhauer; Assim falou Zaratustra, 

O anticristo e Crepúsculo dos ídolos, de Friedrich Nietzsche; A náusea, A idade da razão e O 

existencialismo é um humanismo, de Jean-Paul Sartre; O estrangeiro, A queda, A peste e O 

homem revoltado, de Albert Camus; bem como obras de autores emblemáticos como Franz 

Kafka, Fiódor Dostoievsky, Milan Kundera, George Orwell, Graciliano Ramos, Álvares de 

Azevedo, Augusto dos Anjos, entre outros. 

Diferentemente de alguns colegas de ofício, que tiveram raízes históricas diretamente 

relacionadas com as características de minha região  o sertão nordestino  e que, inclusive, 

desenvolveram dissertações fazendo uso de tal temática, fui seduzido pelo cinema e, de certa 

maneira, pelo modelo do american way of life; como digo sempre em sala de aula, considero-

me um urbanoide. Assim sendo, minha pesquisa está diretamente relacionada ao amor pela 

imagem em movimento. 
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Por volta de 1968, o sinal de TV chegou à minha cidade, retransmitido primeiro por São 

Luís/MA e depois por Fortaleza/CE. Só em 1972 foi inaugurada a primeira emissora local, a 

TV Clube, inicialmente de modo experimental, tornando-se depois definitiva. Pela 

comodidade, a TV substituiu gradativamente as idas ao cinema. O ponto de inflexão desse 

momento foram os filmes de kung fu imortalizados por Bruce Lee, que na mesma medida em 

que se tornaram “febre” em nossa cidade, logo perderam o interesse, em razão de serem 

tramas repetitivas. 

As idas ao cinema, por seu turno, passaram a ser dedicadas aos filmes de grande 

repercussão nacional: O exorcista, Expresso da meia-noite, Inferno na torre, além da 

filmografia nacional, com roteiros adaptados para o cinema a partir de obras literárias e as 

famosas pornochanchadas. 

Pela televisão, assistia aos chamados “enlatados norte-americanos”, o que se tornou 

uma de minhas diversões favoritas: Jeannie é um gênio, A feiticeira, Bonanza, Chaparral, 

Daniel Boone, Zorro, A ilha misteriosa, O mercador de almas, Perdidos no espaço, O túnel do 

tempo, Viagem ao centro da Terra (desenho animado), Terra de gigantes, Os Flintstones etc. 

Lenta e gradualmente, o VHS foi chegando e se tornando acessível. As locadoras 

multiplicaram-se e mais uma vez as salas de projeção sofreram com a novidade. Em minha 

cidade, resistiram por pouco tempo, restando o Cine Rex, que sobreviveu com uma 

programação de filmes pornográficos e posteriormente foi fechado. 

Assim, meu consumo de filmes era quase diário e a quantidade de filmes assistidos, 

incontável. O VHS, o DVD, o Blu-ray, e recentemente a TV a cabo, a Netflix, o Youtube, 

filmes em 3D, tornaram corriqueiro esse entretenimento cotidiano. 

Com a chegada dos shopping centers, passamos a assistir aos lançamentos de filmes 

de forma simultânea, ou seja, em rede nacional; mas não posso deixar de ressaltar que tudo 

começou com O Gordo e o Magro, numa discreta e acanhada sessão de cinema vespertino num 

centro cultural mantido por uma instituição governamental. 

O início de minha formação superior ocorreu de forma tardia, lá pelos 27 anos de 

idade, e minha atividade docente teve início de forma concomitante à acadêmica. Em 1983, 

fui aprovado num vestibular especial no curso de Teologia Católica oferecido pela 

Universidade Federal do Piauí (Ufpi), concluindo-o em 1987. Em 1985 fui aprovado no 

vestibular regular da mesma instituição para o curso de Filosofia, concluído em 1989. Como 

precisava sobreviver, já casado, iniciei a docência no ensino fundamental e médio. 
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Em 1992, fui aprovado no primeiro concurso público da Universidade Estadual do 

Piauí (Uespi), onde trabalhei como docente até o primeiro semestre de 1996. Em 1995 obtive 

aprovação no primeiro concurso público para professor de Filosofia na Escola Técnica Federal 

do Piauí (ETFPI), que mudou de nomenclatura e proposta pedagógica em 1999, tornando-se 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (Cefet/PI) e, em 2008, por intermédio da 

Lei nº 11.892, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (Ifpi), onde 

ministro aulas de Filosofia no ensino médio. 

Fui professor em diversas escolas particulares, além de dar aulas em duas faculdades: 

Faculdade Adelmar Rosado (FAR), por oito anos, e União das Escolas Superiores 

Campomaiorenses (Unesc), por 12 anos. Em 2010 entrei com o pedido de dedicação exclusiva 

e fui convidado a ser diretor de ensino do campus São Raimundo Nonato do Ifpi, onde 

permaneci por três anos. Retornando às atividades docentes, lecionei no ensino médio 

integrado ao técnico, ou seja, curso técnico subsequente, tecnólogo e graduação. 

Em 2006, o então Cefet/PI fez um convênio com a Universidade Luterana do Brasil 

(Ulbra/RS), ofertando mestrado interinstitucional (Minter), linha de pesquisa de Estudos 

Culturais e Educação. Entrei no mestrado e o título de minha pesquisa foi “Ensina-me a 

morrer: o cinema ensinando sobre a eutanásia”, em que defendi a ideia central de que filmes, 

assim como outros artefatos culturais, fazem parte de uma pedagogia cultural capaz de 

construir identidades, capturar e subjetivar os espectadores, além do que vivemos numa 

sociedade imagética. 

As considerações que fiz até agora têm como objetivo justificar minha escolha em 

trabalhar filmes nas aulas de Filosofia. 

Nesta dissertação, analisei dois filmes: Mar adentro (2004) e Menina de ouro (2004), 

pesquisando personagens que optaram pelo direito de morrer com dignidade: o espanhol 

Ramón Sampedro, em Mar adentro (2004), roteiro adaptado de Alejandro Aménabar, baseado 

na obra Cartas do inferno, de autoria de Sampedro; e Maggie, em Menina de ouro (2004), 

vencedor de três estatuetas na premiação do Oscar. 

O referencial teórico da pesquisa deu-se a partir da escola culturalista, sob o ponto de 

vista de que tais filmes convocam-nos e nos seduzem a aceitar a eutanásia como a única 

solução viável para Ramón e Maggie, ao apresentarem convincentes argumentos segundo os 

quais a tetraplegia lhes retira a dignidade humana e, por meio do suicídio assistido, a dignidade 

de ambos será restaurada. 
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1.2 Objeto e problema da pesquisa 

 

Desde 2008, quando o ensino de Filosofia tornou-se obrigatório no ensino médio, 

surgiu a preocupação dos professores dessa área quanto à adoção de um livro e uma ementa 

que contemplasse todos os campi do Ifpi que já estavam em funcionamento. Essa preocupação 

resultou na criação de um grupo de trabalho com o objetivo de unificar as ementas das 

disciplinas e eleger um livro como referência. Uma das questões colocadas em pauta foi o 

fluxo contínuo de transferências de alunos de um campus para outro; a ementa unificada 

evitaria prejuízos na continuidade do ensino de Filosofia. Outra discussão foi sobre a escolha 

de um livro que tratasse ao mesmo tempo da experiência do exercício do filosofar e de uma 

linha cronológica do pensamento filosófico, isto é, uma história da Filosofia, desde o 

nascimento até a atualidade. Mesmo sabendo que existe uma variedade de obras sugeridas 

pelas editoras ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), a opção foi pelo livro 

Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 2013), que já estava sendo 

adotado desde 2008. Assim sendo, em 2011 (Anexo A) foi apresentado um documento final 

ao Consup
1
 (Anexo B) e aprovada a proposta de unificação das ementas. Entretanto, apesar de 

a resolução ter sido aprovada pela instituição, a proposta não foi seguida de forma unânime 

pelos campi, apesar de o livro ter sido adotado em todos eles. 

Durante minha ausência da sala de aula por quase quatro anos, para assumir a função de 

diretor de ensino no campus de São Raimundo Nonato/PI, fiquei sem informações sobre a 

aplicabilidade e o desempenho dos alunos no ensino de Filosofia no Ifpi. A constatação de que 

o ensino de Filosofia no ensino médio estava deficitário ocorreu quando retornei à sala de aula 

em junho de 2013, no campus Teresina  Central, onde assumi turmas do 1° ao 4° ano, além de 

uma turma de Administração da educação de jovens e adultos (EJA), no turno da noite. 

Minha primeira medida foi aplicar uma avaliação diagnóstica e indagar os alunos 

sobre qual unidade e capítulo eles estavam estudando. Para minha surpresa, numa turma de 2° 

ano o professor jamais tinha utilizado o livro e havia “transformado” a disciplina de Filosofia 

em Introdução à Metodologia Científica. Numa turma de 1° ano, a rejeição à Filosofia era 

geral e a maioria atribuía ao docente grande parte das dificuldades de aprendizagem, quanto 

ao filosofar e à relevância da filosofia em suas vidas. 

                                                 
1
 O Conselho Superior (Consup) é o órgão superior colegiado máximo do Ifpi, de caráter consultivo e 

deliberativo, instituído nos termos do artigo 10, § 3º. da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e artigos 8º 

e 9º do Estatuto, da Resolução nº 001, de 31 de agosto de 2009. 
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Talvez a dificuldade de aprendizagem tenha suas raízes no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos desde a alfabetização e no ensino fundamental, discutido por vários 

pesquisadores brasileiros, e a massificação do ensino médio a partir da aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), sem as devidas condições materiais 

para a universalização do ensino médio. 

Tais mudanças materializaram-se no conteúdo programático dos livros de Filosofia do 

ensino médio. Paulatinamente, foram implementadas medidas que pretendiam universalizar 

tanto os livros utilizados por professores e alunos quanto os temas estudados. Estas 

transformações podem ser demonstradas pelas ementas de Filosofia (Anexo B), por meio da 

utilização do livro Filosofando: introdução à Filosofia
2
 (Anexo C), de Maria Lúcia Arruda 

Aranha e Maria Helena Pires Martins, em todos os campi do Ifpi no triênio 2015-2017. 

Isto se justifica pelo fato de o livro seguir uma organização temática que possibilita 

discutir as unidades de forma contextualizada, ao aproximar os temas à realidade vivida por 

professores e alunos, o que pode contribuir para desenvolver o exercício do filosofar, que está 

relacionado, sobretudo, com o contexto em que vivemos. Segundo Aranha e Martins (2013, p. 3): 

 

Esta obra oferece a opção de iniciar esse percurso pela discussão de temas 

clássicos da filosofia e do desenvolvimento histórico da disciplina, sem 

perder de vista, porém, as indagações, as dúvidas e os desafios do tempo 

presente, marcados por grandes contrastes sociais e contínuos avanços 

tecnológicos. Por isso, a variedade de textos, imagens e propostas de 

atividades visa não apenas a compreensão dos conteúdos filosóficos, mas 

permitir que esses conteúdos sejam apropriados e utilizados no exercício 

permanente de reflexão e atuação no mundo atual.  

 

A obra é constituída por 31 capítulos, subdivididos em sete unidades. 

[...] cada capítulo apresenta um texto básico elaborado em linguagem clara e 

acessível. O projeto gráfico, dinâmico e colorido, inclui imagens que não 

servem apenas como ilustração, mas funcionam como elementos de reflexão. 

                                                 
2
 Em entrevista realizada no dia 16 de março de 2017com as educadoras Thaís e Lia, responsáveis pelas áreas de 

História e Filosofia da Editora Moderna, fui informado de que a primeira edição do livro é de 1986, tendo 

surgido do processo de discussão sobre a elaboração de um manual de Filosofia para o ensino médio. A 

adequação das demais edições decorreu da aprovação da LDB nº 9.394/1996, além da construção dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) em 1999. O projeto editorial ficou a cargo 

das professoras Maria Lúcia Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Perguntei sobre a possibilidade de 

entrevistar as autoras, entretanto a editora não tem autorização de repassar o contato delas. Fui informado de 

que existem duas modalidades de produção do livro: uma para o mercado de escolas particulares, com um 

volume para cada série do ensino médio; e outra com volume único para as três séries do ensino médio, 

apresentado para o PNLD. O conteúdo, porém, não é muito diferente. Segundo Lia, o livro didático deve ser 

reformulado a cada três anos, cabendo às autoras autorizarem ou não. Além disso, já se encontra no Ministério 

da Educação (MEC) a sexta edição do livro Filosofando Plus, para o triênio 2018-2020. Após a entrevista, 

visitei o Centro de Atendimento ao Professor da editora, onde se encontram os responsáveis pela divulgação e 

apoio ao professor. O site para mais informações sobre a distribuição do livro é: <www.moderna.com.br/pnld>. 

http://www.moderna.com.br/pnld
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Algumas delas são acompanhadas de textos-legendas que permitem uma 

leitura ampla e conceitual da imagem, estabelecendo relações entre o texto 

visual, os conteúdos filosóficos e a realidade em que vivemos. (ARANHA; 

MARTINS, 2013, p. 7) 

 

Ao final de cada capítulo há atividades de revisão, de aplicação de conceitos, de dissertação, 

proposta de pesquisa e trabalho em grupo que possibilitam desenvolver a compreensão, a 

interpretação, a capacidade de problematizar, elaborar textos expositivos e dissertativos. 

As autoras distribuem, no decorrer dos capítulos, como leitura complementar, as 

seções: “Quem é?”, “Para saber mais, para refletir”, “Glossário” e “Etimologia”, com 

propostas de reflexão sobre dados biográficos de diversos autores, origem e significado de 

conceitos pertinentes ao estudo de filosofia. Nas seções finais do livro, apresentam um quadro 

cronológico das correntes filosóficas desde o século VI a. C. até a atualidade, além de um 

vocabulário com os principais conceitos e termos filosóficos, sugestões bibliográficas, índice 

de nomes e sugestões de filmes, livros e sites, com uma breve sinopse dos filmes indicados. 

Apenas como exemplo da maneira como as autoras utilizam a pintura para mobilizar o 

aluno ao exercício do filosofar, na “Unidade 1: Descobrindo a Filosofia”, apresentam três 

telas produzidas por Pablo Picasso, Salvador Dalí e Amedeo Modigliani, retratando o rosto de 

mulheres, conforme ilustrações a seguir, e indagam por que esses artistas pintam assim, já que 

saberiam desenhar o modelo tal como ele é. Seguindo o raciocínio de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari, surge a necessidade de romper com as convenções da arte acadêmica. 

 

 Pintura 1  As três mulheres: mulher chorando, de Pablo Picasso (1937) 

 

 
 

Fonte: ARANHA; MARTINS (2013, p. 10). 
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Pintura 2  Madona Zbarowska, de Amedeo Modigliani (1918) 

 

 
 

Fonte: ARANHA; MARTINS (2013, p. 10). 

 

 

Pintura 3  Galatea das esferas, de Salvador Dali (1952) 

 

 
 

Fonte: ARANHA; MARTINS (2013, p. 11). 
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Utiliza-se como recurso a dimensão estética representada nas inúmeras pinturas, 

fotografias, xilogravuras, entre outras, que ilustram a obra, à medida que as autoras vão 

desenvolvendo os eixos temáticos ao iniciarem as unidades e capítulos. Isso torna o livro 

atrativo, pois propõe aos alunos o filosofar com indagações acerca das unidades que serão 

discutidas em sala de aula. 

A partir destas considerações, farei uso de fotogramas dos filmes a serem analisados, 

com breves trechos deles para reforçar a pujança do filme como texto, por meio de imagens 

que talvez possam estimular o exercício do filosofar através da imagem-movimento. 

A seguir, os filmes sugeridos em dois quadros: filmes que se repetem em diversas 

unidades e capítulos e filmes não repetidos. 

 

Quadro 1  Filmes repetidos 

 

Ementa Ano Filme Unidade Capítulo 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º Adeus, Lênin 5 17  Política: para quê? 

5 21  As teorias socialistas 

Filosofia Política 

e Conhecimento 

1º, 2º, 3º Agostinho 3 10  A busca da verdade 

5 19  A política normativa 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º, 4º A vida dos outros 5 17  Política: para quê? 

5 21  As teorias socialistas 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º, 4º As sombras de Goya 5 20  A autonomia da política 

5 22  O liberalismo 

Conhecimento e 

Ética 

1º, 2º, 3º, 4º Dias de Nietzsche em 

Turim 

3 12  A crise da razão 

4 16  Teorias éticas 

Filosofia Política 

e Ética 

1º, 2º, 3º, 4º Entre os muros da 

escola 

4 14  Ninguém nasce moral 

5 22  O liberalismo 

Antropologia 

Filosófica e 

Filosofia Política 

1º, 2º, 3º, 4º Exílios 2 3  Natureza e cultura 

5 22  O liberalismo 

Filosofia Política 
e Estética 

1º, 2º, 3º, 4º Morango e chocolate 5 18  Direitos humanos 

7 30  A significação na Arte 
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Ementa Ano Filme Unidade Capítulo 

Conhecimento e 

Filosofia Política 

1º, 2º, 3º, 4º O destino 3 10  A busca da verdade 

6 24  Ciência antiga e medieval 

Conhecimento e 

Filosofia Política 

1º, 2º, 3º, 4º O nome da rosa 3 10  A busca da verdade 

5 19  A política normativa 

Descobrindo a 

Filosofia 

Conhecimento e 

Filosofia Política 

1º, 2º, 3º, 4º Sócrates 1 1  A experiência filosófica 

3 10  A busca da verdade 

5 19  A política normativa 

 
Fonte: o autor. 

 

Quadro 2  Filmes não repetidos 

 

Ementa Ano Filme Unidade Capítulo 

Ética 1º, 2º, 3º, 4º A criança 4 13  Entre o bem e o mal 

Antropologia 

Filosófica 

1º, 2º, 3º, 4º A mulher do tenente 

francês 

2 4  Linguagem e pensamento 

Antropologia 

Filosófica 

1º, 2º, 3º, 4º A rosa púrpura do 

Cairo 

2 4  Linguagem e pensamento 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º, 4º Arquitetura da 

destruição 

1 1  A experiência filosófica 

Estética 1º, 2º, 3º, 4º Batman, o cavaleiro 

das trevas 

7 29  Arte como forma de 

pensamento 

A Metafísica da 

Modernidade 

1º, 2º, 3º, 4º Bicho de sete 

cabeças 

3 12  A crise da razão 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º, 4º Boa noite, boa sorte 5 21  As teorias socialistas 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º, 4º Carandiru 5 18  Direitos humanos 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º, 4º Danton, o processo 

da revolução 

5 20  A autonomia da política 

O Conhecimento 1º, 2º, 3º, 4º Descartes 3 11  A metafísica da 

modernidade 

Estética 1º, 2º, 3º, 4º Dirigindo no escuro 7 28  Cultura e Arte 
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Ementa Ano Filme Unidade Capítulo 

Antropologia 

Filosófica 

1º, 2º, 3º, 4º Domésticas 2 5  Trabalho, alienação e 

consumo 

Filosofia das 

Ciências 

1º, 2º, 3º, 4º 2001, uma odisseia 

no espaço 

6 25  A revolução científica: as 

Ciências da Natureza 

O Conhecimento 1º, 2º, 3º, 4º Eles não usam 

black-tie 

3 8  Ideologia 

O Conhecimento 1º, 2º, 3º, 4º Freud, além da alma 3 7  O que podemos conhecer 

Filosofia das 

Ciências 

1º, 2º, 3º, 4º Giordano Bruno 6 24  Ciência antiga e medieval 

Estética 1º, 2º, 3º, 4º Hairspray, em busca 

da fama 

7 27  Estética: introdução 

conceitual 

Ética 1º, 2º, 3º, 4º Juno 4 14  Ninguém nasce moral 

Estética 1º, 2º, 3º, 4º Ladrões de sabonete 7 30  A significação na Arte 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º, 4º Lamarca 5 21  As teorias socialistas 

Filosofia das 

Ciências 

1º, 2º, 3º, 4º Jornada da alma 6 26  O método das Ciências 

Humanas 

Filosofia das 

Ciências 

1º, 2º, 3º, 4º Laranja Mecânica 6 26  O método das Ciências 

Humanas 

Filosofia Política 

O Conhecimento 

1º, 2º, 3º, 4º  Justiça matriz 5 

3 

18  Direitos humanos  

7  O que podemos conhecer 

Filosofia Política 1º, 2º, 3º, 4º Memórias do 

cárcere 

5 17  Política: para quê? 

Filosofia das 

Ciências 

1º, 2º, 3º, 4º Meu tio da América 6 26  O método das Ciências 

Humanas 

Antropologia 

Filosófica 

1º, 2º, 3º, 4º Na natureza 

selvagem 

2 6  Em busca da felicidade 

Antropologia 

Filosófica 

1º, 2º, 3º, 4º O enigma de Kaspar 

Hauser 

2 3  Natureza e cultura 

O Conhecimento 1º, 2º, 3º, 4º O homem que não 

vendeu sua alma 

3 11  A metafísica da 

modernidade 

Antropologia 

Filosófica 

1º, 2º, 3º, 4º O menino selvagem 2 3  Natureza e cultura 

 
Fonte: o autor. 
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Para melhor entendimento desta pesquisa, os dados apresentados nos quadros 

anteriores podem ser interpretados da seguinte forma: 

 

Quadro 3  Quantidade de filmes repetidos e não repetidos 

 

Filmes Quantidade  

Repetidos 11 

Não repetidos 45 

 

Fonte: o autor. 

 

Gráfico 1  Percentual de filmes repetidos e não repetidos 

 

 

Fonte: o autor. 

 

Esta investigação teve como critério trabalhar, entre os filmes repetidos, quatro 

referentes a filósofos: Sócrates, sobre o filósofo grego; Agostinho, que trata do filósofo da 

chamada escola patrística, tornado bispo de Hipona; O destino, que retrata o pensador árabe 

Averróes; Dias de Nietzsche em Turim, os últimos meses de lucidez do filósofo alemão 

Friedrich Nietzsche; e um filme sobre o cotidiano escolar: Entre os muros da escola, filme 

francês acerca do cotidiano de uma escola francesa de ensino médio, considerando a 

identidade da linha de pesquisa que trata de Educação e Filosofia, visando à formação 

humana. 

 

20% 

 

80% 

Filmes Repetidos 

Filmes Não Repetidos 
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Os problemas da pesquisa são os seguintes: 

 Como o filme pode despertar o espírito problematizador no aluno? 

 O filme é um elemento de formação humana? 

 Que relação pode ser estabelecida entre filmes e o exercício do filosofar? 

 

1.3 Levantamento de estudos anteriores sobre o tema 

 

Entendemos que a revisão da literatura é importante para termos conhecimento dos 

estudos realizados por outros pesquisadores e programas de pós-graduação. Inicialmente, 

foram consultados: o banco de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), o 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), o Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o banco de dados 

da Scientific Eletronic Library Online (Scielo). 

Foram analisadas as pesquisas dos últimos sete anos (2009-2016). Esse recorte 

histórico ocorre porque a Filosofia como disciplina no ensino médio, após um longo período 

de ausência no núcleo comum curricular, tornou-se obrigatória a partir de 2008. 

A apresentação do resultado das pesquisas será feita em formato de quadros. Em 

seguida, faremos uma breve apresentação dos trabalhos diretamente relacionados com a 

pesquisa, cujo objetivo é refletir o exercício do filosofar a partir do livro didático Filosofando: 

introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 2013), em alguns filmes sugeridos no final de 

cada unidade, tendo como subsídio teórico o pensamento complexo de Morin e a formação 

humana. 

Iniciamos a pesquisa pela BDTD, a partir de uma busca básica filtrada no campo sobre 

Educação. Ao introduzirmos na busca o termo “formação humana”, encontramos 406 

resultados; na pesquisa sobre “filmes e filosofia”, obtivemos 220 resultados; “textos 

fílmicos”, 72 resultados; “exercício do filosofar, 12; “Filmes e ensino médio”, 137 resultados, 

conforme Quadro 4, a seguir. 
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Quadro 4  Teses e dissertações da BDTD 

 

Palavras-chave Nº de trabalhos 

Formação humana 406 

Filmes e Filosofia 220 

Textos fílmicos 72 

Filmes e ensino médio 137 

Exercício do filosofar 12 

Total 847 
 
Fonte: o autor. 

 

Prosseguindo, foi pesquisado o site da Capes. Ao inserirmos a palavra-chave 

“formação humana” na busca básica, tivemos 4.764 entradas; com “filme e filosofia”, 

encontramos 585 resultados; “textos fílmicos”, 409; “filme e ensino médio”, 3.466; e 

“exercício do filosofar”, 566 resultados.  

No refinamento da busca pelas palavras-chave, encontramos 223 resultados para 

“formação humana”, 4 para “filme e filosofia”, 20 para “textos fílmicos”, 426 para “filme e 

ensino médio” e 6 resultados para “exercício do filosofar”. Os dados constam do Quadro 5. 

 

Quadro 5  Banco de Teses da Capes 

 

Busca básica Nº de trabalhos 

Formação humana 4.764 

Filme e Filosofia 585 

Textos fílmicos 409 

Filme e ensino médio 3.466 

Exercício do filosofar 566 

Busca avançada – palavras-chave Nº de trabalhos 

Formação humana 223 

Filme e Filosofia 4 

Textos fílmicos 20 

Filme e ensino médio 426 

Exercício do filosofar 6 
 

Fonte: o autor. 
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Na pesquisa de artigos na Scielo encontramos na busca básica, respectivamente, os 

seguintes resultados: “formação humana”, 383; “filme e Filosofia”, 5; “textos fílmicos”, 2; 

“filme e ensino médio”, 4; “exercício do filosofar”, 3. No que se refere à busca refinada das 

palavras-chave em tela, foram encontrados 179 resultados para “formação humana”, 5 para 

“filme e Filosofia”, nenhum para “textos fílmicos”, 2 para “filme e ensino médio” e 1 para 

“exercício do filosofar”, conforme Quadro 6, a seguir. 

 

Quadro 6  Banco de dados da Scielo 

 

Busca básica Nº de trabalhos 

Formação humana 383 

Filmes e Filosofia 5 

Textos fílmicos 2 

Filmes e ensino médio 4 

Exercício do filosofar 3 

Busca avançada – Palavras-chave Nº de trabalhos 

Formação humana 179 

Filmes e Filosofia 2 

Textos fílmicos 0 

Filmes e ensino médio 2 

Exercício do filosofar 1 

 

Fonte: o autor. 

 

No decorrer da revisão bibliográfica, percebemos que a pesquisa sobre o uso de filmes 

no ensino médio tem crescido de forma substancial. Entretanto, quando a busca é refinada para 

filmes e Filosofia no ensino médio, e mais especificamente sobre o exercício do filosofar com 

filmes em sala de aula, os quadros demonstram uma retração substancial. A partir dos dados 

investigados, a análise sobre a importância do uso de filmes no processo do exercício do 

filosofar em sala de aula será retomada no capítulo que trata da relação entre filmes e o 

exercício do filosofar. 

No que se refere à formação humana, a tese de doutorado de Brito (2011) traz como 

questão/problema central analisar se o ensino médio possibilita a formação humana ou apenas 

forma para o mercado de trabalho. O autor utiliza como referenciais os trabalhos de Karl 
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Marx, Friedrich Engels, Acácia Kuenzer, Dermeval Saviani, Marilena Chauí, Pierre Bourdieu, 

entre outros. 

A fundamentação teórica utilizada para desenvolver a pesquisa é a dialética 

materialista. O universo de tal análise é composto por trabalhadores do setor terciário, ou seja, 

comércio e serviços, que estudaram em escolas públicas da região metropolitana de Goiânia. 

A conclusão a que se chegou, por meio das entrevistas realizadas com os trabalhadores, foi que a 

escola pública de ensino médio não possibilita a compreensão e o domínio dos fundamentos e 

princípios científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Os resultados demonstram que 

o sistema educativo promove a precarização e a subordinação da classe trabalhadora ao 

capital, ou seja, a perpetuação da extração da mais-valia. 

O autor conclui que a Lei nº 11.741/2008, que separou o ensino médio da educação 

profissional técnica de nível médio, preserva a dualidade nesse nível de escolaridade, 

impossibilitando a implantação de um modelo educacional capaz de formar indivíduos 

autônomos. 

Outra tese encontrada durante a revisão de literatura é a de Basílio (2014), cujo objetivo 

é  analisar a concepção antropológica de ensino médio integrado ao técnico, desde a 

aplicação do Decreto nº 5.154/04, o qual estabeleceu as diretrizes e bases da educação 

profissional
3
, para construir um caminho possível de formação humana emancipadora. No 

terceiro capítulo, o autor estabelece as categorias teóricas necessárias para a compreensão 

pedagógica e antropológica de formação humana a partir dos conceitos de 

interdisciplinaridade, e para a pesquisa, construção do conhecimento e ética, pensamento 

complexo, cidadania e a relação entre educação e trabalho. 

O autor apresenta, para o ensino médio integrado ao técnico, uma alternativa a ser 

construída visando a uma formação humana sustentável distinta de modelos anteriormente 

aplicados, como a LDB nº 5.692/71, sem a determinação do mercado de trabalho, mas 

dialogando com arranjos produtivos locais e objetivando a emancipação e formação do 

sujeito. 

A tese de Wogel (2014) tem como tema o componente curricular de Filosofia no ensino 

médio e sua relação com o ócio, como um conteúdo importante na formação humana da 

educação básica. A pergunta norteadora da pesquisa é: quais são as possibilidades formativas 

                                                 
3
 Modalidade de educação não formal de duração variável, destinada a proporcionar aos estudantes e 

trabalhadores conhecimentos que lhe permitam profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. 
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que a abordagem das vivências de ócio pode apresentar para o ensino de Filosofia no ensino 

médio? O objetivo geral é compreender as possibilidades da formação filosófica relacionadas 

às vivências do ócio e os parâmetros formativos da pedagogia do ócio, assim como analisar 

textos sobre esta pedagogia como possibilidade formativa. A pesquisa foi realizada a partir da 

análise de textos bibliográficos e documentais, fazendo uso de metodologia interpretativa e 

análise textual discursiva. O autor utiliza como fundamentação teórica obras como as de 

Aristóteles, John Dewey, Antônio Lorieri, Teresinha Rios e Antônio Joaquim Severino, entre 

outros. 

A contribuição almejada pelo autor é suscitar reflexões que promovam ações no 

sentido de formular ideários pedagógicos, tendo o ócio como valor formativo no currículo 

escolar, a fim de possibilitar a ação dos docentes na formação filosófica no ensino médio, a 

partir do componente curricular. 

A dissertação de Ramos (2015) propõe abordar uma situação escolar concreta no ensino 

de Filosofia, identificar e analisar em que medida ocorre a percepção de sua contribuição para 

a emancipação humana no processo formativo do ensino médio numa escola pública de São 

Paulo, na ótica do educador e do educando (egresso), mediante entrevistas semiestruturadas. 

A autora utilizou a categoria de emancipação humana a partir do universo conceitual do 

pensamento de Theodor Adorno, em especial na obra Educação e emancipação, ancorada nas 

contribuições de pensadores brasileiros, dentre os quais Bruno Pucci, Antônio Álvaro Soares 

Zuin, Wanderley Deina, Romina Quintal, entre outros não diretamente vinculados ao 

pensamento adorniano, como Dermeval Saviani, Antonio Joaquim Severino e Sílvio Gallo, 

por afirmarem a possibilidade e o caráter emancipatório da Filosofia na formação de 

adolescentes no ensino médio. 

A conclusão é que o papel emancipatório, percebido e internalizado pelos sujeitos 

durante a pesquisa, proporciona a reflexão sobre os conceitos e temas contemporâneos. 

A tese de Carrijo (2013) trabalha com a pesquisa de livros didáticos de Filosofia 

indicados para o ensino médio pelo PNLD/2012. A pesquisa aborda o tema da cidadania a 

partir da seguinte questão: que noção ou noções de cidadania está ou estão presentes nos livros 

didáticos de Filosofia indicados para o ensino médio, e em que medida ela(s) tem(têm) 

correspondência com a(s) noção(ões) de cidadania veiculada(s) pela legislação educacional 

vigente para a qual a formação para a cidadania se constitui uma das finalidades educativas? 
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A pesquisa buscou identificar as noções de cidadania presentes nos livros didáticos de 

Filosofia indicados pelo PNLD para o ensino médio. Isso se efetivou por meio do diálogo entre 

autores que pesquisam o ensino de Filosofia no ensino médio, como Dalton José Alves, Cláudio 

Luís de Alvarenga Barbosa, Márcio Danelon, Altair Alberto Fávero, Sílvio Gallo e Walter 

Omar Kohan, os estudos sociológicos de Marshall Berman, Ricardo Benevides, Marco 

Mondaini e os estudos políticos de Norberto Bobbio, Evelina Dagnino, João Pereira 

Coutinho, entre outros. 

Para o autor, esses referenciais contribuem na compreensão das noções de cidadania 

presentes na LDB nº 9.394/96 e nas propostas de ensino fundamentadas nas teorias críticas da 

educação brasileira. A pesquisa teve como procedimentos a coleta de dados, a análise 

bibliográfica e documental, assim como a análise de conteúdo dos livros didáticos Iniciação à 

Filosofia, de Marilena Chauí, e Filosofando: introdução à Filosofia, de Maria Lúcia Arruda 

Aranha e Maria Helena Pires Martins. O resultado da pesquisa revelou que nos livros citados 

predomina a concepção de cidadania postulada pela esquerda democrática, que a concebe 

como uma forma social onde todos podem participar do produto do conflito social. Nesse 

sentido, a relação entre cidadania e democracia, como garantia de outros direitos humanos, é 

uma ideia revolucionária e um instrumento de luta para a construção de uma nova ordem 

social. O autor identificou também elementos postulados pela concepção de cidadania da 

vertente comunitarista. 

Sobre a relação da Filosofia com o cinema e o uso de filmes em sala de aula, Reina 

(2014) parte da argumentação de Gilles Deleuze e Júlio Cabrera, objetivando demonstrar o 

entrelaçamento entre a Filosofia e o cinema, assim como a possibilidade de uso do filme como 

recurso metodológico no processo de ensino e aprendizagem da Filosofia e seus conceitos no 

ensino médio, bem como seu uso como instrumento didático. Apresenta também uma crítica à 

ideia de utilização do filme como recurso para ilustrar conceitos e a possível organização de 

uma filosofia da representação a partir dos filmes em seu contexto didático. 

Reina (2014) defende, ainda, o ponto de vista de que o potencial de uma linguagem 

icônica presente nos filmes está subjacente a conceitos filosóficos, e aponta para a 

possibilidade de aplicar o cinema como fator educativo no processo do exercício do filosofar 

e na aprendizagem de conceitos filosóficos. A pesquisa é situada no campo educacional por 

meio da possibilidade do uso do cinema em sala de aula, com uma metodologia que inclui o 

uso de filmes, e fora da sala de aula com a criação de cineclubes, utilizando o cinema como 
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fator de educação filosófica. Isso posto, conclui-se que a Filosofia que possibilita a formação 

humana, social e cultural dos alunos do ensino médio. 

Rodrigues (2014) parte do pressuposto de que a Filosofia não é apenas um tipo de saber 

historicamente estabelecido como outras formas de conhecimento, como a religião e a ciência, 

mas é o próprio filosofar. Filosofar como experiência do pensamento, atividade da inteligência, 

capaz de transformar o modo como o ser humano compreende a si e o mundo, mas também 

como constrói a realidade. Assim, o ensino de Filosofia deve levar os estudantes a um contato 

direto com uma filosofia completa, ou seja, teórica e prática. 

A tese central é a de que o ensino de Filosofia, especificamente no ensino médio, deve 

corresponder ao exercício do filosofar. Os objetivos foram: desenvolver uma compreensão 

acerca da experiência filosófica e/ou do exercício do filosofar e do seu ensino, tendo como 

referenciais teóricos a reflexão sobre ética de Henrique C. de L. Vaz, a filosofia das práxis de 

Adolfo Sánches Vásquez e a compreensão da Filosofia como criação de conceitos de Gilles 

Deleuze e Félix Guattari e, investigar se e como essa compreensão está presente nos 

documentos que norteiam e subsidiam o ensino de Filosofia nas escolas do país, a partir de 

uma análise dos textos oficiais e das produções científico-acadêmicas dedicadas à temática, e 

refletir sobre os limites e possibilidades da tese proposta a fim de propor uma fundamentação 

para o ensino de Filosofia como experiência do filosofar que contribua no desenvolvimento de 

ações didático-pedagógicas, para identificar, promover e avaliar a experiência filosófica na 

escola. 

O autor conclui que o ensino escolar e filosófico de Filosofia é uma experiência 

crítico-criativa do filosofar, em que o professor possa identificar, promover e avaliar o 

potencial filosófico das pedagogias, das didáticas e metodologias à sua disposição no 

exercício diário no ensino de Filosofia. 

No artigo de Saviani e Duarte (2010), parte-se do consenso de que a função essencial 

da educação é a formação humana, e a questão consiste em verificar o que é a formação 

humana. Partindo do pressuposto de que determinados seres humanos, crianças e jovens são 

formados por outros seres humanos adultos, é necessário averiguar se isso é possível e, em 

caso afirmativo, se é legítimo. Os autores afirmam que estamos diante de uma questão filosófica 

por excelência, ancorada ao problema das possibilidades, da legitimidade, do valor e dos limites 

das ações humanas. A pesquisa pautou-se na análise da estrutura do homem, visando a 

resolver os problemas da possibilidade, da legitimidade, do valor e dos limites da educação, à 

semelhança do que Immanuel Kant fez em relação à questão do conhecimento. 
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No artigo sobre a possibilidade de formação política do adolescente no ensino médio e 

a contribuição da Filosofia neste processo, Severino (2010) parte da premissa de que a 

finalidade essencial da educação é a construção dos homens como sujeitos autônomos, e que 

esse período de formação é pertinente para a constituição da identidade do adolescente na 

construção de sua autonomia. Assim sendo, mediado pelo currículo do ensino médio, a 

Filosofia tem papel significativo na busca do sentido da existência humana. E como essa 

existência passa necessariamente pela condição social dos humanos, torna-se o vínculo do 

conhecimento com a dimensão política da existência histórica humana, sendo que a 

formação filosófica associa-se à formação para a cidadania, entendida como realização 

humana em sua inclusão social. 

O artigo de Berti e Carvalho (2013) parece trazer contribuições mais próximas, no que 

se refere ao cinema e a escola. As autoras partem da hipótese-cinema
4
, de Alain Bergala, 

percebendo o cinema como alteridade, posto que a experiência com o cinema permite ser o 

outro (identificar-se), viver em outros territórios, vagar por espaços e tempos diferentes. 

Nessa perspectiva, o cinema pode e deve entrar na escola como potência criadora, possibilitar 

o encontro dos alunos com diferentes estéticas, ou seja, causar, instigar, perquirir, provocar a 

dúvida, o questionamento, pôr em xeque os lugares-comuns, padrões socioculturais e 

identidades fixas, consideradas normais e naturais. A pesquisa demonstrou que o cine-debate
5
 

em escolas públicas de ensino médio do Rio de Janeiro e Niterói possibilita a necessária 

aproximação do cinema com a escola, permitindo problematizar a produção cinematográfica e 

ampliar o número de filmes brasileiros assistidos, e de questionar aquilo que é considerado 

“olhar”. Também foi confirmado o desejo dos estudantes em aprofundar os temas discutidos, 

conhecer os gêneros cinematográficos prediletos e com que frequência são assistidos. Desse 

modo, o resultado da pesquisa qualitativa aponta para o prosseguimento da experiência com o 

cine-debate. 

Após a revisão bibliográfica acima referenciada, citamos alguns autores que trabalham 

com filmes relacionando-os ao ensino de Filosofia, assim como outros temas pertinentes. 

                                                 
4
 Alain Bergala pensa o cinema a partir de dois vieses: o institucional e o pedagógico. O autor elucida o 

entendimento do cinema como ato de criação, destacando como o cinema é um gesto político e que inaugura 

outras relações possíveis em sala de aula. 
5
 Espaço de produção de conhecimento que associa a crítica cinematográfica ao debate histórico, sociológico, 

político e acima de tudo filosófico, visando a atingir o conhecimento da vida cotidiana a partir do cinema, e do 

cinema pela Filosofia. A razão principal que norteia o cine-debate é a incorporação do cinema no debate 

acadêmico e no cotidiano escolar. Em outras palavras, incorpora-se o cinema e o vídeo na prática cotidiana do 

professor e dos alunos. Disponível em: <https://www.cinedebateuneb.org/o-que-e-o-cinedebate-historia/>. 

Acesso em: 24 abr. 2018. 
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Pourriol (2012) usa filmes para discutir categorias relevantes para a inteligibilidade do 

mundo, em especial o desejo no sentido erótico, o desejo como busca de reconhecimento, o 

desejo como satisfação de nosso viés lúdico ou de nossa loucura do desejo. Entre os filmes 

lidos como textos estão: O desprezo, Eros, Cinema Paradiso, Fogo contra fogo, Menina de 

ouro, entre outros. 

Rivera (2004) afirma a importância da relação entre cinema e Filosofia ao dizer que sua 

obra pretende ser, ao mesmo tempo, uma introdução à Filosofia para os amantes do cinema e 

uma introdução ao cinema para os amantes da Filosofia (filofilósofos). O autor relaciona 

filmes e categorias como a vontade e a moral, por exemplo, utilizando clássicos do cinema, 

bem como filmes menos famosos, mas dotados de reflexões filosóficas. 

Na obra Scifi=Scifilo, Rowlands (2005) articula filmes e Filosofia, associando esta a obras 

de ficção científica, e nos mostra que “é possível compreender os conceitos básicos da filosofia 

enquanto seguramos um balde de pipoca” (ROWLANDS, 2005, p. 240). Em outras palavras, o 

autor transforma a filosofia em algo relevante para a vida cotidiana e revela o sentido das 

mensagens usando pitadas de humor e as tramas de alguns filmes, entre os quais podemos 

destacar: Matrix, O vingador do futuro, Minority report, Blade runner: o caçador de androides. 

Na obra Ciência em foco: o olhar pelo cinema, Garcia e Coimbra (2008) convidam o 

leitor a refletir acerca do conhecimento científico, de suas nuances, assim como sobre a própria 

relação do ser humano e seus desdobramentos éticos, políticos, sociais e estéticos, procurando 

questionar certos conhecimentos tradicionalmente difundidos e ousando pensar de outra forma. 

Aquino e Ribeiro (2011), no livro A educação por vir: experiências com o cinema, 

articulam dois eixos dedicados às saturações do controle e às fabulações da resistência, e 

traçam uma cartografia das linhas de poder/saber que incidem sobre os dispositivos de 

subjetivação na atualidade. O objetivo é representar outro campo possível para o presente 

educacional, a partir da análise de 18 obras cinematográficas de ficção científica, de acordo 

com o pressuposto de que tais narrativas fazem reverberar certas relações de força atuantes 

nos processos de governamentalização contemporâneos, com as múltiplas implicações para as 

práticas educacionais. 

No livro O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes, Cabrera (2006) 

ensina que o espectador, diante da tela de cinema, encontra os conceitos-imagem, conteúdos 

em parte racionais e em parte sensíveis, transmitidos por quaisquer filmes. Esses conceitos 

especiais trazem concepções a respeito da realidade e devem ser encarados como verdadeiras 
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teses filosóficas e, enquanto tal, abordam a filosofia contida nos filmes de Steven Spielberg, 

Luís Buñuel, Frank Capra, Quentin Tarantino, Michelangelo Antonioni e muitos outros, 

evidenciando um profundo diálogo entre diretores e filósofos. 

Outra obra que trabalha filme e educação é A escola vai ao cinema (TEIXEIRA; 

LOPES, 2003). O primeiro parágrafo da apresentação afirma: 

 

Esta coletânea tem uma história. Ela tem origem em nosso afeto pela 

Educação e pelo Cinema, duas artes diferentes. A primeira, tão antiga quanto 

nova e desafiante. A outra, mais jovem, mas sempre renovada, reinventada. 

Duas artes que, desde a infância, nos acompanham e fascinam. Artes que 

aqui tentamos emendar. Artes que aqui se completam e encantam 

mutuamente e que desejamos ver reunidas nos tempos, espaços, projetos e 

práticas do cotidiano da escola e dos processos educativos. (TEIXEIRA; 

LOPES, 2003, p. 9) 

 

Percebe-se que os autores são movidos pelos afetos, pelas paixões, por suas 

preocupações e compromissos e da necessidade de compreensão sobre a educação e os 

processos educativos. Teixeira e Lopes (2003) entendem a educação como uma complexa e 

delicada arte de tecer vidas e identidades humanas, fazendo fruir as capacidades lógico- 

cognitivas, estético-expressivas e ético-morais existentes, potencialmente, em cada criança e 

em cada jovem. Os autores ressaltam que os educadores também devem ser educados, para 

realizarem sua atividade com responsabilidade. E indagam: “E como fazer fruir a experiência 

estética e a sensibilidade dos educadores, para que as fecundem em nossas crianças e jovens, 

sem nos lembrarmos do cinema, aqui entendido como manifestação artística, e não somente 

como parte da indústria cultural?” (TEXEIRA; LOPES, 2003, p. 9). 

Finalizo este breve percurso sobre obras que tratam de educação, filmes e Filosofia, 

apresentando a obra O cinema ou o homem imaginário: ensaio de antropologia sociológica, 

de Morin (2014b, p. 20), que afirma: 

 

A arte do cinema e a indústria do filme são apenas as partes que emergem à 

nossa consciência de um fenômeno que devemos tentar apreender em sua 

plenitude. Mas a parte submersa, essa evidência obscura, confunde-se com 

nossa própria substância humana, ela mesma evidente e obscura, como o 

bater do nosso coração, as paixões da nossa alma. É por isso, como diz Jean 

Epstein, que “nós ignoramos tudo o que ignoramos do cinema”. Podemos 

acrescentar, ou melhor, deduzir: não sabemos nem mesmo o que sabemos do 

cinema. Uma membrana separa o homo cinematograficus do homo sapiens; 

da mesma forma que separa nossa vida de nossa consciência. 

 



38 

 

Assim, as considerações feitas acima reforçam a importância de utilizar os filmes nas 

aulas com planejamento e proporcionalidade, sem banalizar o uso indiscriminado em todos os 

níveis educativos. 

 

1.4 Hipótese e objetivos 

 

A hipótese da pesquisa é: os filmes contribuem para o exercício do filosofar durante as 

aulas de Filosofia. 

A partir dos problemas pensados e da hipótese em referência, apresentam-se os objetivos 

desta pesquisa: 

 compreender a contribuição dos filmes para o exercício do filosofar; 

 definir as categorias que serão utilizadas para a análise do exercício do 

filosofar; 

 analisar os filmes indicados pelo livro Filosofando: introdução à Filosofia e 

o filosofar na sala de aula. 

 

1.5 Quadro teórico 

 

Este trabalho de investigação tem como referencial o pensamento complexo de Edgar 

Morin, e dialoga com outros autores, entre eles, Antônio Joaquim Severino. O encontro entre 

esse pensamento complexo e o de outros autores será permeado pelos filmes sugeridos no 

livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 2013), destacando uma 

categoria do pensamento complexo: o filosofar. 

Tal categoria está diretamente relacionada aos estados estético e poético, assim como 

ao sapiens/demens, encontrados na Sétima Arte
6
. Portanto, essa relação se constrói a fim de 

mobilizar o exercício do filosofar. 

                                                 
6
 A numeração das Artes refere-se ao hábito de estabelecer números para designar determinadas manifestações 

artísticas, de acordo com a data de sua aparição. O termo “Sétima Arte”, usado para designar o cinema, foi 

estabelecido por Ricciotto Canudo no Manifesto das sete Artes, em 1912 (publicado apenas em 1923). Assim, 

costumamos nos referir à Música como primeira modalidade de Arte, em razão de termos descoberto primeiro 

o som; em seguida, a Dança, pelo uso do movimento; em terceiro, as Artes Plásticas, com as pinturas rupestres. 

A sequência continua com a Escultura, depois a representação por meio das Artes Cênicas e a Literatura, com 

o desenvolvimento da escrita. Assim, a Sétima Arte é o Cinema e a oitava, a Fotografia. O marco inicial da 

Sétima Arte é o ano de 1895. No dia 28 de dezembro daquele ano aconteceu a primeira sessão de cinema em 
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A partir da trama e de seus personagens, filmes potencializam sentimentos de amor, 

ódio, ciúmes, tristeza, alegria, medo, terror, afetividade; produzem identidades, significados, 

que nos levam a mares nunca dantes navegados; fazem-nos viajar por lugares longínquos, 

culturas díspares, paisagens deslumbrantes, cânions, regiões geladas. Viagens interplanetárias e 

sagas famosas, conhecer os segredos do universo, da Biologia, da Química, assim como 

participar da aventura humana na Terra. Seja os filmes pré-históricos, seja aqueles que nos 

arrebatam com guerras e revoltas, amores com finais felizes ou trágicos, em sua grande 

maioria refletem nossas contradições, denotando o sapiens/demens. 

Assim, uma trama fílmica coloca-nos diante de nós mesmos, diante de nossos medos, 

frustrações, delírios, alucinações, de nossos desejos e segredos mais íntimos, sejam eles 

benéficos ou maléficos, como se vê, por exemplo, na obra O médico e monstro. No 

“escurinho do cinema”, tendo a tela como foco, ficamos hipnotizados, encantados pelo 

espetáculo de luz sombras, pela imagem em movimento, pela impressão de realidade. Por esse 

ângulo, os personagens manifestam o sapiens/demens, como nos diz Morin (2014b, p. 49): 

 

É no romance, no teatro, no filme, que percebemos que homo sapiens é, ao 

mesmo tempo, indissoluvelmente, homo demens. É no romance, no filme, no 

poema, que a existência revela sua miséria e grandeza trágica, com o risco de 

fracasso, de erro, de loucura. É na morte de nossos heróis que temos nossas 

primeiras experiências da morte. É, pois, na literatura que o ensino sobre a 

condição humana pode adquirir forma vívida e ativa, para esclarecer cada 

um sobre sua própria vida. 

 

Portanto, filosofar com os alunos a partir de filmes é constatar que não somos seres 

separados entre bem e mal, somos sapiens/demens; somos 100% biológicos e 100% culturais 

(Morin, 2012 p 53) diferentemente daquele ser humano que foi separado entre corpo e 

espírito, mente e corpo, bem e mal, pelas mais variadas e distintas culturas, desde a tradição 

platônica, em especial a cultura ocidental, aprofundada pela filosofia moderna, com o 

racionalismo de René Descartes ‒ entidades benéficas e maléficas em eterna luta. 

No intuito de reforçar os argumentos, lembramos personagens míticos e religiosos que 

enfatizam tal distinção: na Bíblia, temos o exemplo dos irmãos Caim e Abel; na tradição 

persa, duas forças em eterna luta: Ormuz ou Mazda, deus do bem, contra Arimã, deus do mal. 

Na tradição escandinava, a eterna luta entre Thor e Loki, filhos de Odin, e na tradição judaico-

cristã, Deus e o Diabo, o primeiro representando a síntese, o segundo, a separação. 

                                                                                                                                                         
Paris, no Grand Café, proporcionada pelos franceses Auguste e Louis Lumière. Disponível em: 

<https://www.portaleducacao.com.br/ conteudo/artigos/cotidiano/a-origem-da-setima-arte-cinema/53247>. 

Acesso em: 23 jul. 2017. 

https://www.portaleducacao.com.br/%20conteudo/artigos/cotidiano/a-origem-da-setima-arte-cinema/53247
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À guisa de ilustração, recordamos a música O trem das sete, do grande poeta e 

roqueiro Raul Seixas (1990): 

 

Vê, é o sinal, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões 

Ói, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. 

Ói, ói o mal, vem de braços e abraços com o bem num romance astral. 

 

O poeta rompe com a ideia maniqueísta da distinção entre entidades distintas de bem e 

de mal. Somos ao mesmo tempo Caim e Abel, Thor e Loki, somos Apolo e Dionísio da 

mitologia grega. Portanto, trabalhar filmes em sala de aula talvez possa contribuir para que os 

alunos identifiquem a disjunção inculcada na cultura, no modo de percebermos o mundo, a 

realidade, os objetos. Separar natureza e cultura, mente e corpo, o planeta como um todo, 

dividido em continentes, florestas, rios, lagos, atmosfera, os humanos em classes, em castas, 

pela cor, crença religiosa, ideologia política... 

Somos feitos da mesma origem, ou seja, o resultado de bilhões de anos de um 

processo evolutivo, que Morin denomina de auto-eco-organização. Fazemos parte, 

recursivamente, da trindade indivíduo/espécie/sociedade: 

 

As instâncias ligadas em trindades são inseparáveis. O indivíduo humano, na 

sua autonomia mesma, é ao mesmo tempo, 100% biológico e 100% cultural. 

Submete-se à autoridade do superego social e absorve a influência e a norma 

de uma cultura; vive, sem parar, na dialógica descoberta por Freud entre o 

superego, o id pulsional e o ego. O indivíduo encontra-se no nó das 

interferências da ordem biológica da pulsão e da ordem social da cultura; é o 

ponto do holograma que contém o todo (da espécie, da sociedade) 

conservando-se irredutivelmente singular. Vive o destino social, [...] e 

enfrenta o destino histórico [...]. Há em todo comportamento humano, em 

toda atividade mental, em toda parcela de práxis, um componente genético, 

um componente cerebral, um componente mental, um componente subjetivo, 

um componente cultural, um componente social. (MORIN, 2012, p. 53) 

 

E é a partir dessa trindade inseparável, daquilo que há de mais biológico e cultural, 

que são antagônicos, complementares e recursivos, que se determina nossa condição humana. 

Daquilo que há de mais biológico, o nascimento, a sexualidade e a morte, que estão 

impregnados de cultura. Nossas atividades biológicas mais elementares, como comer, beber, 

dormir, defecar, acasalar-se, estão estreitamente ligadas a normas, interdições, valores, 

símbolos, mitos, ritos, prescrições, tabus, ou seja, ao que há de mais estritamente cultural 

(MORIN, 2012). 

Não há como separar aquilo que é parte determinante em nós humanos, seres 

biológicos e culturais e que, de forma recursiva, constrói a dialógica unidade 



41 

 

indivíduo/espécie/sociedade. É isso o que, segundo Morin (2012), define nossa condição 

humana. 

Assim sendo, fazer uso de filmes nas aulas de Filosofia objetiva instigar a reflexão 

crítica dos alunos a respeito da realidade na qual estão inseridos, contribuindo em sua formação. 

 

1.6 Metodologia 

 

A presente pesquisa é de natureza bibliográfica e documental, privilegiando a 

análise dos filmes sugeridos ao final de cada capítulo do livro Filosofando: introdução à 

Filosofia (ARANHA; MARTINS, 2013). O filme, compreendido como texto, é utilizado 

como recurso não apenas didático, mas sim cultural e artístico, como que num desafio aos 

alunos, ao questionar para que serve a Filosofia. E mais: faz indagar como os filmes 

podem ser instrumento de análise para a compreensão da vida, em sua diversidade. 

A intenção do uso de tais recursos é religar os saberes, que no livro didático foram 

separados por conteúdos, por meio da apresentação e análise dos filmes que se repetem ao 

longo do livro. Adotando esta lógica argumentativa, é possível observar a construção dos bens 

materiais necessários à sobrevivência da civilização humana, assim como as Artes, que 

alimentam nosso espírito para além das necessidades puramente de sobrevivência. Esta 

construção analítica é capaz de aferir o prosaico e o poético, o sapiens/demens, o econômico, 

o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico, o religioso, entre outros. 

Ademais, faz-se uso de ilustrações, fotogramas e as sinopses dos filmes, para relacionar a 

análise do texto fílmico ao exercício do filosofar, categoria analítica desta tese. 

Outro aspecto importante são os recursos didáticos tais como textos breves para 

reflexão, etimologia de palavras, biografias dos filósofos, quadros cronológicos do período da 

história da Filosofia, leituras complementares e atividades no final de cada capítulo e, ainda, 

os filmes, que serão objeto de análise no quarto capítulo. 

 

1.7 Uma trama fílmica: dos capítulos 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco partes. Na Introdução, apresentamos um 

relato do roteiro de uma vida pessoal e profissional, por meio da descrição dos caminhos 

percorridos até chegar a uma pesquisa sobre filmes. Tal trajetória mostra os motivos pelos 
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quais o cinema e o texto fílmico tornaram-se parte de minha agenda de vida e de pesquisa e, 

consequentemente, não somente um instrumento, mas o meio para o ensino de Filosofia em 

minhas aulas. Minha experiência como cinéfilo e docente colocou em relevo os desafios para 

o exercício do filosofar em sala de aula, assim como os caminhos possíveis para sua solução, 

mesmo que parcial. Isto serviu de referência para delimitar o objeto, os objetivos e as 

hipóteses deste trabalho. 

Seguindo a cronologia desta pesquisa, discorremos sobre os instrumentos de análise 

dos filmes, as categorias que seriam utilizadas para compor o conceito do filosofar, assim 

como sua aplicação e a fundamentação teórica da tese. Também foi realizado o levantamento 

de pesquisas que relacionaram a Filosofia e o cinema, e os critérios utilizados por elas. Todo 

este percurso foi construído a fim de enunciar os caminhos do projeto. 

O segundo capítulo tem o objetivo de ressaltar a importância do cinema na formação 

humana, a partir do pensamento complexo de Morin, em várias de suas obras, especialmente: 

A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (2014a), Meus demônios 

(2013a) e O cinema ou o homem imaginário: ensaio de antropologia sociológica (2014b). 

Vale ressaltar que o cinema foi uma importante ferramenta cultural no processo de 

autoformação de Morin. 

O terceiro capítulo tem a intenção de discutir a importância e a necessidade da 

Filosofia e do processo do filosofar no pensamento de Morin (2011, 2012, 2013a, 2013b, 

2014a, 2014b), na formação dos alunos. 

O quarto capítulo é destinado ao diálogo com os cinco filmes citados anteriormente e 

suas possíveis contribuições ao exercício do filosofar em sala de aula, à luz do pensamento 

complexo. 

Nas considerações finais, apresentamos os resultados das análises com vistas a 

possíveis contribuições dos filmes para o exercício do filosofar nas aulas do ensino médio. 
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2 TECENDO A TRAMA: O CINEMA QUE CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO 

HUMANA 

 

O cinema? Tema marginal, epifenomenal para um 

“sociólogo”, tema bem afastado da vida quando se 

estava no centro da Guerra Fria, nos últimos anos 

do stalinismo, tema que, no entanto, trouxe-me à 

minha vida. 

(MORIN, 2014a, p. 11) 

 

Aprender a ver filmes é uma necessidade numa sociedade das imagens que, 

ultimamente, tem pensado e se relacionado com o mundo através de “janelas”. A janela do 

quarto, a janela do carro, do computador, do smartphone, do tablet, através de infovias, 

Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, TV, cinema, entre outros. Isso nos faz lembrar a 

música Esquadros, de Calcanhoto (1992): 

 

Pela janela do quarto 

Pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

(Quem é ela, quem é ela?) 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle. 

 

Os filmes são uma janela para a estrutura psíquica interna; são objeto de admiração, 

encanto, pavor, fascínio. Entendidos por alguns apenas como entretenimento e diversão, por 

outros são lidos e relidos como uma potência pedagógica, podendo ser utilizados na sala de 

aula como espaço privilegiado para pensar o mundo e os seres humanos, a partir de 

personagens fictícios ou reais. 

Ver filmes não como apêndice ou recurso didático para ilustrar os conteúdos 

trabalhados em sala de aula, mas como um texto que talvez seja capaz de ensinar, mobilizar, 

seduzir e cativar os alunos na compreensão do mundo e de que forma estão inseridos e partícipes 

dessa grande aventura humana que é a vida. Filmes também podem convocar os alunos a olhar 

a realidade a partir de outra perspectiva, uma vez que a impressão de realidade emociona e faz 

rir, chorar, odiar, por possibilitar uma identificação/projeção do espectador com os 

personagens e a trama fílmica. 

Filmes permitem perceber conceitos, sentimentos do mundo, categorias, imagens de 

homem e de mundo, circunstâncias que manifestam as relações do homem com a natureza, 

com a ética, o trabalho, o consumo, a ciência e a tecnologia, com o amor, a angústia da morte, 



44 

 

a estética e a poesia, assim como as questões relativas à política e à ideologia, e por que não 

dizer à produção de sentido do mundo e de nossas existências, que subjaz no homem situado 

historicamente no mundo. Portanto, ver filmes ancorados aos eixos temáticos do livro de 

Filosofia talvez possa facilitar o exercício do filosofar, mesmo sabendo que a atitude 

filosófica é uma tarefa árdua e muitas vezes solitária. Mas a intenção não é formar filósofos, 

mas ajudar a ver o mundo a partir de categorias filosóficas e, quem sabe, superar a visão 

superficial, de senso comum, imposta pela sociedade na qual vivemos. 

Mas, além de ser ao mesmo tempo arte, indústria, entretenimento, pedagogia cultural, 

o filme é o resultado de uma instância bem mais ampla: a indústria cinematográfica. 

Diferentemente da música, da dança e do teatro, o cinema é uma indústria que exige grande 

investimento financeiro e, enquanto tal, é criação e produção de uma classe social, a 

burguesia, em ascensão por ocasião do desenvolvimento da Revolução Industrial, em meados 

do século XVIII. 

Uma engenhoca inventada pelos irmãos Lumière com fins científicos tornou-se uma 

gigantesca indústria de fabricar sonhos. O cinematógrafo foi apresentado ao público no dia 28 

de dezembro de 1895 no Le Grand Café, em Paris. Porém, de “filmes curtinhos, filmados com 

a câmara parada, em preto e branco e sem som...” (BERNADET, 2006, p. 12), provocou uma 

revolução na arte. 

Para Bernadet (2006, p. 12): 

 

Um [filme] em especial emocionou o público: a vista de um trem chegando 

na estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha vindo de longe e 

enchia a tela, como se fosse se projetar sobre a plateia. O público levou um 

susto, de tão real que a locomotiva parecia. 

 

Apesar de o público saber que o trem não era de verdade, que se tratava de uma ilusão, 

aparece uma novidade: 

 

É aí que residia a novidade: na ilusão. Ver o trem na tela como se fosse 

verdadeiro. Parece tão verdadeiro – embora a gente saiba que é de mentira – 

que dá para fazer de conta, enquanto dura o filme, que é de verdade. Um 

pouco como num sonho: o que a gente vê e faz num sonho não é real, mas 

isso só sabemos depois, quando acordamos. Enquanto dura o sonho, 

pensamos que é verdade. Essa ilusão de verdade, que se chama impressão de 

realidade, foi provavelmente a base do grande do cinema. (BERNADET, 

2006, p. 12) 
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Entretanto, quem realmente criou o cinema como arte/indústria foi a burguesia, classe 

que gradativamente se foi tornando hegemônica. 

No cerne de sua euforia dominadora, a burguesia desenvolveu mil e uma máquinas e 

técnicas que não só facilitaram seu processo de dominação  a acumulação de capital  como 

criaram um universo cultural para expressar seu triunfo e que foi imposto às sociedades, num 

processo de dominação cultural, ideológico, estético. “A burguesia pratica a literatura, o 

teatro, a música, etc., evidentemente, mas essas artes já existiam antes dela. A arte que ela cria 

é o cinema.” (BERNADET, 2006, p. 15) 

Assim sendo, o cinema torna-se a arte para realizar o sonho de reproduzir a realidade 

(BERNADET, 2006). Considerado por muitos apenas como entretenimento, diversão, 

indústria cultural, ao mesmo tempo é capaz de formar e autoformar indivíduos, ou seja, 

contribuir na compreensão da realidade, podendo ser pensado como potencial pedagógico no 

processo de formação humana, tanto na educação formal quanto fora dos muros da escola, 

posto que vivemos numa sociedade eivada de imagens as mais diversas. 

Morin indaga por que o cinema causou tantas reações e encantamentos insensatos. 

Vale a pena citar suas reações ao assistir, aos 15 anos, ao filme A ópera dos três vinténs, de 

Pabst: 

 

[...] por que será que aquela música, aquela história, aquela revelação da 

miséria, do sarcasmo, da qual eu não entendia nada e ao mesmo tempo 

entendia tudo, possuíram-me para sempre e a cada vez que volto a vê-las ou 

a escutá-las ainda me comovem? E em 1936 ou 38, não sei mais, mas antes 

que se fechasse, a Sala Bellevioise projetou O caminho da vida, de Nokolai 

Ekk (1931), e foi um dos choques mais violentos da minha existência, que, 

de repente, abriu-me para uma irradiação, como se vê nos quadros místicos, 

uma luz convulsiva, mesmo vinda de um astro já morto. (MORIN, 2014b, p. 

11) 

 

Morin toma como tema de pesquisa o cinema, já antecipando os princípios que 

nortearão toda a sua obra, ou seja, a dialogia, a recursividade e a holografia. Declara pertencer 

a uma das primeiras gerações cuja formação foi inseparável do cinema, e diz: 

 

[...]. Escolhi o cinema [... que] é uma máquina, uma arte de máquina, uma 

arte-indústria. Claro, eu fora inspirado pela ideia, já complexa e recursiva, de 

entender o cinema com a ajuda da sociedade. Mas eu era levado por algo 

mais íntimo, pela fascinação da minha adolescência, e pela minha sensação 

adulta de que o cinema é muito mais belo, emocionante, extraordinário que 

qualquer outra representação. (MORIN, 2014b, p. 10) 
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Essa experiência com o cinema como processo formador foi vivida recentemente com 

minha filha, ao assistirmos o filme Mãe (2017), de Aronofsky, uma versão contemporânea da 

gênese bíblica, tal a força avassaladora da trama, com cenas de violência nua e crua, sem ser 

banal, com uma linguagem metafórica, dando conta do fracasso da aventura humana em uma 

nova tentativa pelo “Criador”. Apesar de acostumado a ver filmes dos mais variados estilos, 

senti-me impactado, estupefato, petrificado na poltrona. E, confesso, nunca havia percebido tal 

silêncio, quase mortal, dos espectadores. Foi com surpresa que vi minha filha sair 30 minutos 

antes do final da trama. Após a sessão, confessou não ter suportado a “veracidade” do roteiro. 

Que fascínio e que horror são esses que o cinema provoca, que o tornam motivo de 

uma diversidade de análises, das mais variadas perspectivas, na Filosofia, Sociologia, 

Antropologia, Biologia, História, entre outras. Morin (2014b, p. 11-12) justifica sua pesquisa 

da seguinte forma: 

 

Começo minha “pesquisa” por uma análise de questionários, estudos sobre o 

filme, seus públicos, seus “conteúdos”, sua “influência”, mas fico 

irresistivelmente tomado pelo próprio problema da “magia” do cinema. As 

ideias que tinham ficado de meu livro anterior, O homem e a morte (1951), 

investem e orientam minha indagação. Aquilo que me havia animado sem 

cessar ao trabalhar em O homem e a morte era o espanto diante do 

formidável universo imaginário dos mitos, deuses, espíritos, universo não 

apenas impresso sobre a vida real, mas que fazia parte dessa vida 

antropossocial real. Era, em suma, o espanto de que o imaginário fizesse 

parte constitutiva da realidade humana. À sua maneira, o formidável 

sentimento de realidade que emana das imagens artificialmente reproduzidas 

e produzidas na tela colocava-me, em sentido contrário, o mesmo problema.  

 

Assim, para Morin (2014b) havia duas fontes para as crenças universais na sobrevida: 

a primeira é o que ele denomina de experiência do duplo, alter ego, ego alter ou outro eu, 

reconhecido no reflexo, na sombra, liberado nos sonhos; e a outra, a crença nas metamorfoses 

de uma forma de vida em outra. Daí Morin (2014b, p. 12, grifo do autor) parte de duas 

questões: 

 

[...] em que sentido e de que forma nova o universo cinematográfico 

moderno ressuscita o universo primitivo dos duplos? Por que o 

cinematógrafo, na origem uma técnica de reprodução do movimento, cujo 

uso parecia ser prático, ou até mesmo científico, desde seu surgimento 

derivou para o cinema, isto é, para o espetáculo mágico de metamorfoses? 

 

Para Morin (2014b), existe um laço profundo entre o reino dos mortos e o do cinema. 

É o reino das sombras, relatado por Platão na alegoria da caverna, assim como nos sonhos que 

invadem nosso sono e que, às vezes, parecem-nos tão reais que acordamos com o coração 
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acelerado, acompanhado de sudorese. Na obra A interpretação dos sonhos, o objeto de estudo 

de Freud (1988) são os sonhos que habitam a psique humana e que estão intimamente 

relacionados à constituição da estrutura psíquica  o Id, o Ego e o Superego , tão bem 

explorada pelos grandes cineastas. 

 

2.1 Da sombra das cavernas, à caverna da impressão de realidade: o cinema 

 

Desde tempos imemoriais, os grupos humanos procuraram, por meio de algum tipo de 

narrativa, transmitir conhecimento e ensinar valores aos mais jovens. Foi assim com 

 

[...] as tragédias gregas, as parábolas bíblicas, os contos de fadas, as fábulas 

e as pantomimas medievais. O cinema não ficou imune a essa fórmula: uma 

“boa” história, narrando situações dramáticas que deixam entrever 

ensinamentos morais, frequentemente tentam “ensinar” que “o crime não 

compensa”, o “bem sempre vence” e “o verdadeiro amor sobrevive a todas 

as intempéries”. O caráter “pedagógico” de algumas dessas histórias pode 

ser percebido com relativa facilidade. Mas ainda não foi possível avaliar, 

com segurança, qual a eficácia delas na formação daqueles a quem elas se 

destinam. (DUARTE, 2002, p. 63) 

 

As pinturas rupestres da pré-história, encontradas em diversas regiões do planeta, 

sempre intrigaram os cientistas e pesquisadores: “Por que razão, podendo contar com a luz 

solar natural, os artistas pré-históricos iam produzir sua arte na escuridão das cavernas? [...] tal 

arte se apresenta como um misto de gravurismo e pintura, com entalhes nas paredes pétreas e 

pinturas nos sulcos e, às vezes, superpostas; por quê?” (MORAES, 2010, p. 60) 

A resposta a tais questões parece óbvia: “[...] que tal entrar-se pelas cavernas como os 

magdalenenses, certamente carregando archotes em suas mãos?” (MORAES, 2010, p. 60). 

Provavelmente era uma sessão de “cinema”. De acordo com Machado (1997, p. 13-14): 

 

Hoje, os cientistas que se dedicam ao estudo da cultura magdalenense não 

têm dúvidas: nossos antepassados iam às cavernas para fazer sessões de 

cinema e assistir a elas. [...]. À medida que o observador se locomove nas 

trevas da caverna, a luz de sua tênue lanterna ilumina e obscurece parte dos 

desenhos: algumas linhas se sobressaem, suas cores são realçadas pela luz, 

ao passo que outras desaparecem nas sombras. 

 

É um argumento pertinente, uma vez que o fascínio pelo espetáculo de luz e sombra é 

parte constituinte da condição humana. O desejo de dar movimento à imagem fixa de uma 

fotografia, de uma estátua, pintura, xilogravura, entre outras, faz parte do imaginário social desde 

tempos imemoriais. Para reforçar tais argumentos, Machado (1997, p. 14) apoia-se em Wachtel: 
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O que estou tentando demonstrar é que os artistas do Paleolítico tinham os 

instrumentos do pintor, mas os olhos e a mente do cineasta. Nas entranhas, 

eles construíram imagens que parecem se mover, imagens que “cortavam” 

para outras imagens que parecem se mover, ou dissolviam-se em outras 

imagens, ou ainda podiam desaparecer e reaparecer. Numa palavra, eles já 

faziam cinema underground. 

 

O que o ventríloquo faz? Dá voz e movimento ao “personagem” que põe em seu colo. 

O teatro de marionetes, os espetáculos de mímica, as imagens que criamos na contraluz da 

parede com as mãos, as sombras chinesas, indianas e javanesas, os “teatros de luz”, entre outros, 

o que são senão o desejo de dar “vida” ao imaginário, recriar o espelho de nós mesmos e de 

tudo o que existe de real e de sonho nos recônditos de nosso cérebro? Isto redundou, mais 

tarde, na invenção do cinema. 

Como já dito, a primeira sessão de cinema nos moldes atuais ocorreu em 1895, pelos 

irmãos Lumière; entretanto, para Machado (1997, p. 28): 

 

[...] aconteceu há mais de dois mil anos. Ela teve lugar na imaginação de 

Platão (que, por sua vez, a credita a Sócrates, num diálogo com o discípulo 

Glauco) e veio a ser conhecida posteriormente como a “alegoria da caverna”. 

Ela inaugura também, na história do pensamento ocidental, o horror à razão 

dos sentidos, o escárnio das funções do prazer, a repulsa a todas as 

construções gratuitas do imaginário, a negação, enfim, de tudo isso que, dois 

milênios depois, seria a substância de uma arte que, paradoxalmente, o 

próprio Platão inventava... 

 

Na medida em que faz a distinção entre mundo sensível e mundo inteligível, projeta o 

fora e o dentro que está ínsito em cada um de nós, realidade e imaginação, estado de vigília e 

sonho, Platão antecipa, a partir da narrativa da alegoria da caverna, o cinema, o espetáculo de 

luz e sombras. 

Como consta na epígrafe do capítulo, o cinema trouxe a vida a Morin (2014b, p. 12), 

que exclama: “Havia, de alguma forma eu sentia, um laço profundo entre o reino dos mortos e 

o reino do cinema, era o reino das sombras, aquele, meu Deus! Aquele da caverna de Platão”. 

A preocupação maior de Morin é encarar o cinema do ponto de vista antropológico ligado a 

algo fundamental e arcaico no espírito humano: 

 

Para mim, o cinema despertava essa indagação-chave de toda a filosofia e de 

toda a antropologia: o que é essa coisa que chamamos de espírito se 

pensarmos em sua atividade, a que chamamos cérebro, se o concebermos 

como órgão-máquina? Qual é a sua relação com a realidade externa, sabendo 

que o que caracteriza o homo, não é tanto o fato de ser faber, fabricante de 

ferramentas; sapiens, racional e “realista”; mas sim o fato de ser demens, 

produtor de fantasias, mitos, ideologias, magias? O livro partia do duplo 



49 

 

mistério, o da realidade imaginária do cinema e o da realidade imaginária do 

homem. Meu objetivo não podia ser apenas considerar o cinema à luz da 

antropologia; devia ser também considerar anthropos à luz do cinema; e 

essas duas luzes eram, e são, uma e outra, vacilantes, incertas. Era preciso 

iluminar uma com a outra num processo espiral ininterrupto. Fiz, então, ao 

mesmo tempo, antropologia do cinema e cinematografia do anthropos, como 

ciclo contínuo: o espírito humano que ilumina o cinema que ilumina [o 

espírito humano]. (MORIN, 2014b, p. 13) 

 

Portanto, num processo recursivo o problema era fascinante: cérebro – espírito – 

espírito – cérebro. Para Morin, não há como dissociar esses dois termos que remetem 

perpetuamente um ao outro. Segundo o autor, assim tal processo ocorre: 

 

[...]. Esse sistema não conhece diretamente a realidade exterior. É fechado 

numa caixa-preta cerebral e só recebe, através dos receptores sensoriais e 

redes nervosas (eles próprios representações), excitações (elas próprias 

representadas sob forma de trens ondulatórios-corpusculares), que ele 

transforma em representações, isto é, imagens. Pode-se até mesmo dizer que 

o espírito é uma representação do cérebro, e que o cérebro é uma 

representação do espírito: em outras palavras, a única realidade da qual 

temos certeza é a representação, ou seja, a imagem, a não realidade, já que 

a imagem remete a uma realidade desconhecida... Todo o real captado passa, 

então, pela forma imagem. Depois, ele renasce como lembrança, isto é, 

imagem da imagem. (MORIN, 2014b, p. 13, grifos do autor) 

 

Seguindo o pensamento de Morin (2014b), o cinema é uma imagem da imagem, mas, 

como a foto, é uma imagem da imagem perceptiva e, melhor que a foto, é uma imagem 

animada, ou seja, viva. E conclui: “É enquanto representação da representação viva que o 

cinema nos convida a refletir sobre o imaginário da realidade e a realidade do imaginário” 

(MORIN, 2014b, p. 14). 

Desde o momento em que Platão, por intermédio da alegoria da caverna, distingue o 

mundo aparente do mundo ideal, ou seja, a aparência e a ideia já existente num outro plano  o 

das ideias , estabelecemos o duplo, o que é considerado real, distinto do imaginário. 

 

Num certo sentido, tudo gira em torno da imagem, porque a imagem não é 

apenas entroncamento entre o real e o imaginário, é o ato constitutivo 

radical e simultâneo do real e do imaginário. Daí, então, pode ser concebido 

o caráter paradoxal da imagem-reflexo ou “duplo” que, por um lado, carrega 

um potencial de objetivação (distinguindo e isolando os “objetos”, 

permitindo o recuo e o distanciamento) e, por outro, simultaneamente, um 

potencial de subjetivação (a virtude transfiguradora do duplo, o “encanto” da 

imagem, da fotogenia...). (MORIN, 2014b, p. 14, grifo do autor) 

 

Morin (2014b) conclui que é necessário conceber tanto a distinção como a confusão 

entre real e imaginário, ou seja, não apenas sua oposição e concorrência, mas também sua 
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unidade complexa e sua complementaridade. Assim, é preciso perceber que há comunicações, 

transformações e permutação real e imaginária de forma recursiva. Contudo, o autor percebe a 

dificuldade dessa concepção e só então encontra o nó da dificuldade: 

 

[...] é que nosso pensamento é comandado/controlado desde a era cartesiana 

por um paradigma de disjunção/redução/simplificação que nos leva a 

quebrar e mutilar a complexidade dos fenômenos. O que nos falta, então, é 

um paradigma que nos permita conceber a unidade complexa e a 

complementaridade daquilo que é igualmente heterogêneo ou antagonista. 

(MORIN, 2014a, p. 14) 

 

Essa forma disjuntiva quebra a originalidade própria do cinema, que é ao mesmo tempo 

arte e indústria, ao mesmo tempo fenômeno social e fenômeno estético, que remete à 

modernidade do nosso tempo e ao arcaísmo dos nossos espíritos. Morin (2014b, p. 15) afirma: 

 

[...]. Não há pesquisa que eu tenha empreendido que não comporte o 

reconhecimento não somente de uma latência, mas, também, de um 

renascimento do arcaísmo no próprio desenvolvimento de nossa 

modernidade. Ali, para, pelo e no cinema havia o deslumbramento pelo 

universo arcaico dos duplos, das fantasias, nas telas, possuindo-nos, 

encantando-nos, vivendo em nós, vivendo para nós a nossa vida não vivida, 

alimentando nossa vida vivida com sonhos, desejos, aspirações, normas; e 

todo aquele arcaísmo ressuscitado sob a ação totalmente moderna da técnica 

maquinista, da indústria cinematográfica, numa situação estética moderna. 

 

Nesse sentido, mesmo o cinema sendo considerado a Sétima Arte, ficava totalmente 

oculta a situação estética vivida pelo espectador, visto como mass media e como fenômeno 

sociológico. Para Morin (2014b, p. 15, grifo do autor), o que ficava oculto era o essencial: 

 

[...] nós, vocês, completamente sob o efeito do encantamento, possuídos, 

erotizados, exaltados, assustados, amando, sofrendo, fruindo, odiando, não 

deixamos de saber que estamos numa poltrona contemplando um espetáculo 

imaginário: vivemos o cinema dentro de um estado de dupla consciência. 

 

Morin aponta para a impossibilidade de captarmos e analisarmos esse estado de dupla 

consciência, cujo resultado é o paradigma de disjunção, que nos impede de conceber a 

unidade de duas consciências antinômicas em um mesmo ser: “O que é preciso indagar 

precisamente é o fenômeno espantoso no qual a ilusão de realidade é inseparável da 

consciência de que ela é realmente uma ilusão, sem, no entanto, que essa consciência mate o 

sentimento de realidade” (MORIN, 2014b, p. 15). 

Isso ocorre porque Morin produz sua obra recusando o pensamento disjuntivo e contra 

o pensamento redutor. E, ao tratar do cinema, rejeita a alternativa de que: 
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[...] o cinema é, por um lado, uma indústria, o que exclui a arte; por outro, 

uma arte, o que exclui a indústria. Ao contrário, o espantoso é que a indústria 

e a arte estão conjugadas numa relação que não é somente antagonista e 

concorrente, mas também complementar. [...] o cinema, como cultura de 

massa, vive no paradoxo de que a produção (industrial, capitalista, estatal) 

tem a necessidade ao mesmo tempo de excluir a criação (que é desvio, 

marginalidade, anomia, despadronização), mas também de incluí-la (porque 

ela é invenção, inovação, originalidade, e toda obra precisa de um mínimo de 

singularidade), e tudo se faz de forma humana, aleatória, estatística e cultural 

no jogo criação/produção. (MORIN, 2014b, p. 16) 

 

Morin conclui questionando como, no sistema capitalista, é possível que uma 

produção tão padronizada, tão submetida à ideia de produto, tenha produzido sem 

descontinuidade uma minoria de filmes admiráveis, ou seja, verdadeiras obras-primas de 

cinema. 

Portanto, o cinema, tal qual se nos apresenta atualmente e desde sua invenção oficial 

em 1895, é o resultado da construção narrativa da realidade por nós, humanos, que se originou 

em tempos imemoriais. 

Morin define o que é um filme  resultado de uma máquina, o cinematógrafo, 

inventada em meados do século XIX e expandida por todo o século XX e XXI  da seguinte 

maneira: 

 

O sinal sonoro nos convida. Uma lojinha entre outras oferece em seus 

balcões enormes rostos pintados, fotografias, beijos, abraços, cavalgadas. 

Entramos na escuridão de uma gruta artificial. Uma poeira luminosa se lança 

e dança sobre uma tela; nossos olhos se saciam; ela toma corpo e vida; ela 

nos leva a uma aventura errante: atravessamos tempos e espaços, até que 

uma música solene dissolva as sombras sobre a tela que volta a ficar branca. 

Saímos e falamos das qualidades e dos defeitos de um filme. (MORIN, 

2014b, p. 19) 

 

Essa fábrica de sonhos já é parte de nosso cotidiano, objeto de estudos acadêmicos, 

produtor de celebridades, rende milhões de dólares a produtores, diretores e atores. Lota as salas 

escuras de quase todo o planeta, carrega consigo o fascínio, a imaginação, a fantasmagoria, a 

magia, os mitos, e é um espelho da condição humana. Para Morin (2014b, p. 23), 

 

[...] Foi o filme que se projetou cada vez mais alto, num céu de sonhos, para 

o infinito das estrelas – das “stars” –, envolto em música, povoado de 

adoráveis e demoníacas presenças, escapando de terra a terra do qual ele 

deveria ser, segundo todas as aparências, o servidor do espelho. 

 

Desse modo, é improvável datar o início da história do cinema, visto que Morin 

nomeia o homo cinematograficus como parte constitutiva de nossa existência. O que seria de 
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nós, humanos, se perdêssemos a capacidade de sonhar, de viajar nas asas da imaginação, de 

criar mundos teoricamente impossíveis? Para Machado (1997, p. 14), 

 

Quanto mais os historiadores se afundam na história do cinema, na tentativa 

de desenterrar o primeiro ancestral, mais eles são remetidos para trás, até os 

mitos e ritos dos primórdios. Qualquer marco cronológico que possam eleger 

como inaugural será sempre arbitrário, pois o desejo e a procura do cinema 

são tão velhos quanto a civilização de que somos filhos. 

 

Nós nos tornamos o que somos hoje como resultado da construção imaginária da 

realidade. Não há cultura humana, mesmo a mais “elementar”, que não tenha um mito 

fundador da aventura humana na Terra. O que a psicanálise utiliza para explicar o Complexo 

de Édipo? O mito. A própria ciência execra outras formas de explicação da realidade que não 

aquela explicada por meio de postulados científicos, até estabelecer-se como um mito, quando 

afirma sua narrativa como única e verdadeira e quando afirma a ideia de que o cientista não 

pode subjetivar uma teoria, inaugurando o mito da neutralidade científica. O que fazemos nós, 

senão elaborar discursos para justificar todas as nossas ações? Tornamos a realidade possível 

através do verbo, e a imagem nada mais é do que o verbo tornado inteligível. 

Morin (2014b, p, 23) indaga: 

 

De que potência interna, de que “maná” foi possuído o cinematógrafo para 

ter se transformado em cinema? E não somente se transformar, mas também 

parecer a tal ponto irreal e sobrenatural que essas duas noções pudessem 

também parecer definir sua natureza e sua essência como evidentes? 

 

Várias são as explicações para o cinema. Segundo Morin (2014b, p. 23), para o teórico 

Ricioto Canudo o cinema é a arte total, a plástica em movimento, a alma da modernidade, 

pois reúne e concilia a dimensão plástica da pintura, a arquitetura e a escultura, assim como a 

dimensão rítmica da dança, a música e a poesia. E também por ser indústria. 

Morin menciona diversos autores que discorrem sobre o que é um filme. Creio ser 

relevante citar essas breves definições: 

“O cinema é criador de uma vida surreal”, declarava, já em 1909, Apollinaire. Na 

proliferação de textos dedicados ao cinema, a partir dos anos 1920, as observações desse tipo 

se multiplicam: “No cinema, personagens e objetos nos aparecem através de um tipo de névoa 

irreal, numa impalpabilidade de fantasmas...”. “O pior cinema, apesar de tudo, ainda é 

cinema, ou seja, algo emocionante e indefinível”. O tempo todo nos deparamos com 

expressões como “olho surreal”, “arte do espírito” (Jean Epstein) e, sobretudo, a palavra 
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suprema: “Cinema é sonho” (Michel Dard). “É um sonho artificial” (Théo Varlet). “Não é 

também um sonho o cinema?” (Paul Valéry). “Ir ao cinema é como adormecer” (Maurice 

Henry). “Parece que as imagens em movimento foram inventadas especialmente para permitir 

que visualizemos nossos sonhos” (Jean Tédesco). (MORIN, 2014b, p. 24) 

Percebe-se que tanto teóricos, acadêmicos, quanto eruditos usaram as mesmas palavras 

para qualificar o cinema e a mesma dupla referência à afetividade e à magia. Isso é reforçado 

por diversos autores: 

 

“Há no universo fílmico um tipo de maravilhamento atmosférico quase 

congênito”, diz Étiene Souriau. Elie Faure evoca o cinema como “uma 

música quase que nos atinge através dos olhos”. Para Moussinac e Henri 

Wallon, o cinema traz ao mundo um sentimento, uma fé, o “retorno para 

afinidades ancestrais da sensibilidade”. (MORIN, 2014b, p. 24) 

 

Diferentemente da maioria das invenções que se tornaram ferramentas guardadas em 

depósitos, o cinematógrafo escapa ao destino prosaico e torna-se estético e poético. Para Morin 

(2014b, p. 25, grifo do autor), 

 

O cinema é realidade talvez, mas também é outra coisa: gerador de emoções 

e sonhos. É o que nos garantem todos os depoimentos. Eles constituem algo 

próprio do cinema, que sem seus espectadores não existe. O cinema não é 

realidade, já que isso é dito. Se sua irrealidade é ilusão, é evidente que essa 

ilusão é ainda assim a sua realidade. Mas ao mesmo tempo sabemos que o 

objetivo é desnudado diante da subjetividade, e que nenhuma fantasia chega 

a perturbar o olhar que ele fixa aos rés do real. 

 

Durante esse percurso, Machado (1997) pergunta-se: o que é e de onde vem então o 

cinema? Morin (2014b) afirma que seu nascimento compreende todos os aspectos de um 

enigma e que quem se questiona sobre isso se perde pelo caminho e desiste da procura. E 

complementa: 

 

Para dizer a verdade, o enigma não está nos fatos, mas na incerteza de uma 

corrente sinuosa entre o jogo e a pesquisa, o espetáculo e o laboratório, a 

decomposição e a reprodução do movimento; no nó górdio entre a ciência e 

o sonho; entre a ilusão e a realidade onde se preparou aquela invenção. 

(MORIN, 2014b, p. 28) 

 

Nesse sentido, o cinema é o resultado de um longo processo que vem desde o início do 

processo de hominização. Desde as primeiras pinturas nas cavernas. Dos mitos cosmogônicos, 

teogônicos, das genealogias. Desde as narrativas sobre as origens, dos processos mentais que 

geraram discursos mítico-religiosos, filosóficos e científicos. A busca para tornar possível a 
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impressão de realidade, as imagens em movimento, culminam com a invenção do cinema. E 

aí, real e imaginário tornam-se a forma narrativa de dar conta de nosso lugar no mundo. 

 

2.2 A contribuição do cinema: uma fábrica de fazer sonhos na formação humana 

 

Antes de nos reportarmos a Morin e suas considerações sobre cinema e formação 

humana, é importante indagar: o que é a formação? Não podemos falar de formação sem 

refletir sobre a educação. Assim, há inúmeras definições, dependendo da corrente de 

pensamento e das condições históricas às quais pertence o filósofo. 

 

Em um dos Diálogos de Platão, Protágoras, é levantada a questão da 

ensinabilidade das virtudes e de outras habilidades, delineando-se o 

verdadeiro ideal pedagógico grego. Jaeger [...], autor da Paideia, sintetiza o 

ideal da educação [que é] moldar o caráter humano segundo um ideal. 

Sócrates e Protágoras [...] concordam em que o esforço pedagógico do 

filósofo deve voltar-se para a formação do jovem, desenvolvendo todas as 

suas faculdades e orientando-o para a conquista da virtude suprema que é a 

sabedoria. Na República, Platão acrescenta ao ideal humanístico a idéia de 

cidadania, ou seja, a um processo pelo qual cada cidadão deve ser moldado 

de acordo com uma norma ou padrão social, sintetizado na palavra justiça. 

[...] Kant, em suas aulas sobre pedagogia, resgata o ideal pedagógico grego, 

enriquecido com as teses inovadoras de Rousseau, lançando as bases para 

uma pedagogia moderna. Os filósofos iluministas do século XVIII têm em 

comum com os filósofos gregos a defesa do indivíduo, da razão e da 

universalidade da natureza humana, e apesar das diferenças, existe uma 

natureza humana comum a todos os homens, tendo como referência a 

educabilidade do homem para a razão e a virtude. (FREITAG 1994, p. 18-

19) 

 

Severino (2006, p. 621, grifo do autor) afirma: 

 

Na cultura ocidental, a educação foi sempre vista como processo de 

formação humana. Essa formação significa a própria humanização do 

homem, que sempre foi concebido como um ente que não nasce pronto, que 

tem a necessidade de cuidar de si mesmo como que buscando um estágio 

maior, uma condição de maior humanidade, uma condição de maior 

perfeição em seu modo de ser humano. Portanto, a formação é processo do 

devir humanizador, mediante o qual o indivíduo natural devém um ser 

cultural, uma pessoa – é bom lembrar que o sentido dessa categoria envolve 

um complexo conjunto de dimensões que o verbo formar tenta expressar: 

constituir, compor, ordenar, fundar, criar, instruir-se, colocar-se ao lado de, 

desenvolver-se, dar-se um ser. 

 

Para o mesmo autor, o objetivo pode parecer utópico e de difícil obtenção, em razão das 

condições materiais e objetivas que se nos apresentam, ou seja, a dura realidade histórica de 

nossa existência, mas foi e será sempre o horizonte almejado e buscado (SEVERINO, 2006). 
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No entanto, Severino (2006, p. 621) afirma que a condição de degradação em que a 

civilização se encontra em todos os níveis: 

 

[...] só faz aguçar o desafio da formação humana, necessária pelas carências 

ônticas e pela contingência ontológica dos homens, mas possível pela 

educabilidade humana. Quando se fala, pois, em educação para além de 

qualquer processo de qualificação técnica, o que está em pauta é uma 

autêntica Bildung, uma paideia, formação de uma personalidade integral. 

 

Apesar da certeza de que não há mais como pensar a formação humana a partir da ideia 

de uma natureza universal, os ideais almejados pela educação grega e pela iluminista devem 

ser preservados no processo educativo, mas como partícipes de uma comunidade em que a 

cultura das humanidades continua sendo fundamental. Assim, para Morin (2014a, p. 43, 

grifos do autor): 

 

[...] o estudo da linguagem; sob a forma mais consumada, que é a forma 

literária e poética, ele nos leva diretamente ao caráter mais original da 

condição humana, pois, como disse Yves Bonnefoy, “são as palavras com 

seu poder de antecipação, que nos distinguem da condição animal”. E 

Bonnefoy enfatiza que a importância da linguagem está em seus poderes, e 

não em suas leis fundamentais. 

 

Sobre a importância da literatura e do cinema na compreensão da condição humana, 

Morin (2014a, p. 43-44) comenta: 

 

A longa tradição dos ensaios – própria de nossa cultura, desde Erasmo, 

Maquiavel, Montaigne, La Bruyère, La Rochefoucauld, Diderot e até Camus 

e Bataille – constitui uma farta contribuição sobre a condição humana. Mas 

também o romance e o cinema oferecem-nos o que é invisível nas ciências 

humanas; estas ocultam ou dissolvem os caracteres existenciais, subjetivos, 

afetivos do humano, que vive suas paixões, seus amores, seus ódios, seus 

envolvimentos, seus delírios, suas felicidades, suas infelicidades, com boa e 

má sorte, enganos, traições, imprevistos, destino, fatalidade... 

 

Ainda para Morin (2014b, p. 44): 

 

São o romance e o filme que põem à mostra as relações do ser humano com 

o outro, com a sociedade, com o mundo, [...] E o milagre de um grande 

romance, como de um grande filme, é revelar a universalidade da condição 

humana, ao mergulhar na singularidade de condições individuais localizadas 

no tempo e no espaço. 

 

Portanto, dada a importância dos filmes como fonte de conhecimento bem como sua 

capacidade de tornar possível a compreensão da condição humana, seu uso em sala de aula 
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reflete a prática de muitos professores, mesmo que de forma ainda tímida, segundo nos 

informa Duarte (2002, p. 86-87): 

 

Iniciativas individuais de professores, associadas a instituições 

governamentais e não governamentais que promovem atividades de exibição 

e discussão de filmes para alunos e professores da rede de ensino 

fundamental e médio, vêm ajudando a construir uma cultura de valorização 

do cinema em instituições de ensino. Além disso, o crescimento vertiginoso 

das tecnologias de informação, nas duas últimas décadas, acentuou o 

interesse pelos meios de comunicação e trouxe a televisão, o videocassete [e, 

recentemente, o DVD e o Blu-ray] e os computadores para dentro da prática 

pedagógica. 

 

Embora valorizado, o cinema ainda não é visto pelos meios educacionais como fonte 

séria de conhecimento, pois estamos impregnados da ideia segundo a qual cinema é apenas 

diversão e entretenimento. Imersos numa cultura que vê na produção audiovisual um 

espetáculo de diversão, a maioria de nós, professores, faz uso dos filmes apenas como recurso 

didático de segunda ordem, ou seja, para ilustrar de forma lúdica e atraente o saber que 

acreditamos estar contido em fontes mais confiáveis, contempladas pelo currículo tradicional 

da escola (DUARTE, 2002). 

Para Duarte (2002, p. 82-83), há vários aspectos na relação entre o cinema e o campo 

da Educação, sendo alguns mais urgentes que outros: 

 

Precisamos tentar compreender, por exemplo, como se articulam, no 

processo de aprendizagem, os conhecimentos adquiridos na experiência com 

o cinema (televisão, internet) e os conhecimentos transmitidos/produzidos, 

de forma sistemática, pelas atividades de natureza escolar e acadêmica. 

Precisamos saber de que maneira linguagem escrita e linguagem audiovisual 

combinam-se na produção de saberes e competências, para podermos fazer 

uso de ambas de forma mais eficiente e produtiva. 

 

Fabris (2008, p. 120) ressalta a importância dessa relação do cinema com a educação: 

 

[...] tomar o cinema como uma produção cultural que não apenas inventa 

histórias, mas que, na complexidade da produção de sentidos, vai criando, 

substituindo, limitando, incluindo e excluindo “realidades”. [...] tomar os 

filmes como produções datadas e localizadas, produzidos na cultura, criando 

sentidos que a alimentam, ampliando, suprimindo e/ou transformando 

significados. 

 

Fabris (2008) e Duarte (2002) afirmam a relevância do cinema na produção de saberes 

tanto quanto na produção de sentidos; filmes poderiam ser objeto de estudo também para a 

educação. 
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Da mesma forma que Morin (2013a) afirma ser o cinema um dos grandes veículos 

formadores de sua cultura onívora, ou seja, de sua autoformação, fazer uso de filmes passou a 

fazer parte importante das atividades de ensino nas aulas de Filosofia. Em outros termos, faz-

se necessário aprender a ver filmes que contribuem na formação e autoformação, através das 

tramas, enredos, personagens, sentimentos, os mais diversos, que manifestam o 

sapiens/demens, nos quais fomos forjados no percurso de nossas existências e que contribuíram 

na construção de nossa condição humana. 

No que se refere à educação, Morin defende a construção das escolas de compreensão 

humana. A leitura e o cinema podem mobilizar os alunos a ver a realidade, suas vidas 

cotidianas, geralmente repetitivas, lugar comum, de outra maneira. Refletir sobre um mundo 

que parece estático, imutável. Quando indagados sobre suas existências, a maioria não tem 

muito que dizer. Talvez porque não foram desafiados, estimulados a problematizar, indagar, 

inquirir o mundo circundante. 

Nesse sentido, poderíamos aprender com os filmes as maiores lições de vida: a 

compaixão pelo sofrimento de todos os humilhados e a verdadeira compreensão (MORIN, 

2014a, p. 51). Ainda sobre o ensino e a aprendizagem, Morin (2014a) defende a ideia de que a 

literatura, a poesia, o cinema, a psicologia e a filosofia deveriam convergir para se tornarem 

escolas da compreensão, aliadas a uma ética da compreensão humana que constitui: 

 

[...] uma exigência-chave de nossos tempos de incompreensão entre 

estranhos, mas também entre membros de uma mesma sociedade, de uma 

mesma família, entre parceiros, entre filhos e pais. É o caso de se perguntar 

se as chaves psicoanalíticas, difundidas de forma dogmática e reducionista 

em nossa cultura (complexo de inferioridade, de Édipo, paranoia, 

esquizofrenia, sadomasoquismo etc.), não agravam a incompreensão criando 

a inteligibilidade reducionista. 

 

Para Morin (2014a), explicar não basta para compreender; explicar é utilizar todos os 

meios objetivos de conhecimento, que são insuficientes para compreender o ser subjetivo. 

Nesse sentido, a inserção do filme nas aulas de Filosofia dá suporte não apenas teórico, 

mas também prático aos alunos. Os filmes podem contribuir na identificação e compreensão 

da realidade vivida por cada um e, quem sabe, formar para a tolerância, a generosidade, a 

piedade, a compaixão e a percepção de que somos sapiens/demens, a partir do ver o filme e 

entender a complexidade de nossa condição humana. 

Morin afirma a importância dos filmes em seu processo de formação e é enfático 

quando relata que os filmes foram determinantes para sua cultura onívora: 
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Desde minha mudança para Ménilmontant tinha-me tornado cinéfilo. O 

cinema era a gruta dos Mistérios iniciáticos para minha geração. Ao nos 

transportar a um estado semi-hipnótico, o cinema nos iniciava em uma vida 

superior, mágica, sublime. Ele nos projetava na Antiguidade, nas Cruzadas, 

nas guerras do passado, no submundo do crime, na África das explorações 

ao som dos tambores, na Ásia das salas de jogo e dos amoks, nas tragédias 

amorosas, no adultério, no amor. Ainda que fantasmagóricas, as imagens da 

tela davam vida a seres hiper-reais. (MORIN, 2013a, p. 16) 

 

O cinema pode ser considerado como experiência de vida. Guigue (2013) não 

considera o cinema como uma experiência estética, no sentido em que Kant diz que o belo é 

objeto de uma satisfação desinteressada, sem relação com a existência do que é representado. 

Segundo ele: 

 

O cinema pode ser apreendido de outra forma, como experiência de vida. O 

que significa que ele pode ser outra coisa ou mais do que um objeto estético 

suscetível de ser julgado belo ou agradável. Ele pode marcar profundamente 

nossa existência da mesma forma que a literatura ou a música. Uma 

experiência de vida põe em jogo muito mais coisas do que nosso simples 

gosto, ela põe em jogo nossa própria existência e aquilo que somos. 

(GUIGUE, 2013, p. 324) 

 

Tanto na experiência de vida quanto na formação humana, Morin (2013a) fala de seu 

encantamento pelas cançonetas, pelos romances não reconhecidos como literários por não 

fazerem parte dos clássicos, pelos filmes que não são considerados cult, assim como as séries 

de televisão desprezadas por intelectuais. E exemplifica dizendo que, ao participar de um 

evento, constatou tal desprezo: 

 

Quando declarei, por volta de 1960, que gostava de western, diante de um 

areópago de intelectuais de esquerda, em Florença, Lucien Goldman, 

indignado, tomou a tribuna para explicar que o western era a pior das 

mistificações capitalistas destinada a adormecer a consciência revolucionária 

da classe trabalhadora, suscitando com estas lúcidas palavras uma torrente de 

aplausos. (MORIN, 2013a, p. 19) 

 

Diferentemente do que afirmou Goldman, foi em decorrência das raízes da cultura de 

rua que Morin produziu obras viscerais como O espírito do tempo e As estrelas. O cinema o 

encantou pelo fato de que Chaplin ou Piaf foram amados por pessoas de todas as classes 

sociais e nações, “coisa inconcebível para o sociólogo que quer demonstrar que os gostos 

musicais, literários etc. são consequências exclusivas de categorias sociais, classes e aspectos 

exteriores” (MORIN, 2013b, p. 18). 

Nesse sentido, Morin reforça a potência formadora do cinema: 
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[...] passo do consumo indistinto [de filmes] à escolha cuidadosa, vou 

procurar fora do meu bairro os filmes que tenho vontade de assistir. 

Frequento o Studio 28, primeira das salas que vão chamar de cinema de arte. 

Minhas revelações são A ópera dos quatro vinténs, Nada de novo no Oeste, 

A tragédia da mina, Toni, A bela equipe, Marius. Por trás da delicada 

comédia marselhesa, senti em Marius uma tragédia à moda antiga que 

exprimia o mito de meu destino: Marius, órfão de mãe, deixa seu pai, 

abandona Fanny, que o ama e a quem ele ama, porque não pode resistir ao 

apelo absoluto do mar, da mãe, do infinito... (MORIN, 2013a, p. 24-25) 

 

Morin, que, órfão desde os 9 anos, só mais tarde vai saber da morte da mãe  o que lhe 

causa um trauma quase irreversível , identifica-se e se percebe na tragédia do personagem. 

É importante ressaltar que, numa sociedade dominada pelas imagens, a própria escola é 

invadida por esses saberes, que advêm especialmente da mídia. Nossos alunos aprendem com 

a televisão, com os filmes e com os videoclipes de maneira lúdica, prazerosa e conectada à 

vida contemporânea e a valores de grupos ou de pessoas, com a influência desses meios. Assim, 

em sociedades audiovisuais como a nossa, é comum atribuírem certas atitudes, crenças e valores 

de grupos ou de pessoas à influência desses meios. É corrente a ideia segundo a qual filmes ou 

programas de TV podem contribuir para construir opiniões e produzir comportamentos, 

principalmente nos espectadores mais jovens ou menos escolarizados. 

O cinema, considerado um dos mais poderosos meios de comunicação de massa dos 

séculos XX e XXI, não pode ser ignorado como força educacional. Os filmes são fonte de 

conhecimento e propõem reconstruir aquilo que se costuma entender por realidade. Para 

Morin (2014b, p. 239): 

 

O mundo se refletia no espelho do cinematógrafo. O cinema oferece o 

reflexo não somente do mundo, mas do espírito humano. [...] trata-se da 

mesma atividade. E o espectador que é tudo também não é nada. A 

participação que cria o filme é criada por ele. É no filme que se encontra o 

núcleo nascente do sistema de projeção-identificação que se irradia na sala. 

 

É, portanto, um processo recursivo, complementar e antagônico. 

A linguagem cinematográfica tem o mérito de permitir que a relação entre filmes e 

imaginário psicossocial aconteça, isto é: 

 

O psiquismo do cinema não elabora apenas a percepção do real; ele secreta 

também o imaginário. Verdadeiro robô do imaginário, o cinema “imagina 

para nós, imagina em nosso lugar, e ao mesmo tempo fora de nós, com uma 

imaginação mais intensa e precisa”. Ele desenvolve um sonho consciente sob 

vários pontos de vista, e sob todos os pontos de vista, muito bem organizado. 

O filme é representação e ao mesmo tempo significado. Ele remixa o real, o 
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irreal, o presente, a vivência, a lembrança e o sonho no mesmo nível mental 

comum. Como a mente humana, ele é tão mentiroso quanto verídico; tão 

mitômano quanto lúcido. Durou apenas um instante a vida do cinematógrafo 

– “aquele olho arregalado, sem preconceitos, sem moral, abstraído de 

influências, que via tudo, sem nada escamotear de seu campo.” [...] O 

cinema, em vez disso, é montagem, quer dizer escolha, deformação, 

trucagem. “As imagens sozinhas não são nada, apenas a montagem as 

converte em verdade ou mentira.” (MORIN, 2014b, p. 240-241) 

 

Nesse sentido, filmes estão em íntima relação com a nossa mente. Para reforçar o que 

Morin declara, afirma Machado (1997, p. 50): 

 

Muitos psicanalistas já notaram, por exemplo, esse curioso lapso que ocorre 

nas sessões de análise, quando os indivíduos se referem aos seus sonhos 

como se fossem filmes: “Eu vi o seu rosto num ligeiro flou..”, “De repente, 

aconteceu um corte e eu me vi em outro lugar...” A hipótese levantada por 

Bertram D. Lewin de que todo sonho é uma projeção de imagens num 

suporte a que ele chama dream screem (tela do sonho) constitui a proposição 

mais avançada nessa área. Essa tela, muito semelhante à do filme, está 

presente nos sonhos, mas normalmente não é vista pelo seu espectador 

(dreaming spectator), pois o conteúdo manifesto acaba se impondo sobre o 

suporte. No filme acontece a mesma coisa: quando as imagens são 

projetadas na tela, esta última se torna invisível ao espectador, mas ela está 

lá e sem ela nenhuma projeção seria possível.  

 

Se o cinema está em intensa relação com a mente humana, tem uma força pedagógica 

formadora e autoformadora indiscutível, por tudo o que já foi exposto aqui. Nesse sentido, não 

se deve “pensar que no cinema reinam sós e absolutas as emoções, pois pensamento, cognição 

e aprendizagem fazem também parte das melhores direções de filmes” (MORAES, 2010, p. 

71), e essas três dimensões  pensamento, cognição e aprendizagem  passaram a ser parte 

necessária nos processos de identificação entre espectadores e personagens ou situações. 

Assim sendo, no escurinho do cinema “[...] É o todo do ser que sente; é o todo do ser que 

pensa; é o todo do ser que comunga e aprende” (MORAES, 2010, p. 72, grifos do autor). 

 

Assim como todas as mais importantes coisas da vida humana, o cinema 

também é uma espada de dois cortes. Há filmes que acrescentam vida às 

nossas vidas, fazendo-nos rediscutir e reavaliar nossas existências de forma 

às vezes terapêutica; são filmes que nos mobilizam (émotion), que abrem 

recantos escondidos da nossa casa mental, forçando ali a entrada do ar puro e 

da saúde solar. Entretanto proliferam também películas que são ladras; 

roubam não só nossa paz como o tempo cada vez mais precioso da correria 

nossa de cada dia, nessa sociedade maquínica em que fomos designados 

viver. (MORAES, 2010, p. 72-73) 

 

Dessa forma, os filmes contribuem na formação e autoformação dos alunos, uma vez 

que colocam entre parênteses nossa vida cotidiana, corriqueira e previsível, possibilitando a 
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busca de outra significação, outro sentido às nossas existências, e fazem até com que nos 

identifiquemos com os dramas vividos pelos personagens. São dramas tão familiares que nos 

afligem em nosso dia a dia. Enfim, podemos aprender as maiores lições da vida: “a compaixão 

pelo sofrimento de todos os humilhados e a verdadeira compreensão” (MORIN, 2014a, p. 51). 

Portanto, para ser possível enfrentar a dificuldade da compreensão, exige-se a religação 

dos saberes e dos ensinamentos, um ensino transdisciplinar com a participação do filósofo, do 

psicólogo, do historiador, do escritor, tendo como objetivo uma iniciação à lucidez, porque, 

nas atuais circunstâncias, vivemos uma espécie de demência coletiva. Só assim seria possível 

lutar contra o ódio, a exclusão, o racismo, a intolerância, entre outros males que afetam a 

comunidade humana. Esse é o desafio de fazer uso de filmes nas aulas de Filosofia, ou seja, 

contribuir na formação e na autoformação dos alunos é, sim, mobilizar o espírito 

problematizador a partir da trama fílmica num processo recursivo, antagônico e complementar 

de projeção-identificação do espectador-aluno com filmes. 
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3 FILOSOFAR: UM ROTEIRO PARA PENSAR O MUNDO E A VIDA 

 

Neste capítulo, retomamos algumas considerações feitas sobre o livro Filosofando: 

uma introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 2013) não se limita a discorrer sobre 

uma história do pensamento filosófico, mas estimula e alimenta curiosidades onívoras e pode 

estimular o autodidatismo nos alunos. Além disso, funciona simultaneamente como um 

convite e um desafio para a reflexão, à medida que mostra como o conhecimento de 

pensadores que convivem conosco, sem que percebamos, está presente na forma como 

pensamos o mundo e a vida. 

Angústias e problemas cotidianos estão, de alguma forma, norteados por modos de 

refletir as questões mais fundamentais que nos afligem e se ancoram em sistemas filosóficos. 

Assim, considerar a cultura que os alunos trazem de suas experiências vividas fora dos muros 

da escola é condição fundamental para a compreensão desses sistemas. 

As crenças e modos de ver o mundo são influenciados por valores, normas, padrões 

de comportamento, que foram formados no ambiente familiar, no âmbito da formação 

religiosa. Essa formação é muito comum numa sociedade que foi constituída tendo como 

um dos princípios basilares a religião judaico-cristã. Ademais, as informações recebidas 

pelos meios de comunicação de massa, em especial a televisão, ou em atividades lúdicas, 

como esporte, dança, música, filmes, grupos de jovens, influenciam na formação do 

pensamento dos jovens. 

Ao levar em conta a complexidade das relações humanas, fica clara a necessidade de 

formação filosófica sistemática para os adolescentes. É um desafio cotidiano mobilizar os 

alunos para a importância da Filosofia no desenvolvimento do espírito problematizador, como 

potência reflexiva concernente aos grandes problemas do conhecimento e no processo de 

construção de uma identidade humana, a partir da formação filosófica. Severino (2002, p. 

189) reforça tal pensamento: 

 

Desse modo, sendo a filosofia imprescindível subsídio de formação, ela pode 

e deve estar presente desde o momento em que a pessoa tenha condições 

para começar a pensar. Parece, então, totalmente acertada a proposta de 

ensino de filosofia para crianças, desde os tempos da escola fundamental, 

pois toda criança é sensível à justificação, ou seja, não só capaz de pensar, 

mas também de compreender o pensamento [...] pois, o que se tem em 

mente, é justamente ajudar a criança a se apropriar de conceitos e valores, a 

praticar seu pensamento, no sentido mesmo de exercer sua subjetividade 

lógica, ética e estética. E isso é essencialmente formativo. […]. No que 
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concerne à formação dos adolescentes no ensino médio, a formação 

filosófica é ainda mais imprescindível e, por isso, é preciso lutar contra os 

fatos e providenciar para que sejam criadas as condições para que seu ensino 

venha a ocorrer de forma sistemática. 

 

Tal desafio foi constatado por meio de nossa experiência como docente de um instituto 

federal tecnológico que abrange três níveis de ensino: médio, técnico e tecnológico. É 

perceptível que os alunos apresentam dificuldades de aprendizagem na disciplina de Filosofia, 

na medida em que não relacionam o conteúdo adquirido em sala de aula com a vida cotidiana. 

É neste contexto que a presente pesquisa busca resgatar a missão da Filosofia a partir 

da análise de filmes nas aulas voltadas ao ensino médio. Tal resgate visa à compreensão da 

importância da cultura adquirida pelos alunos durante sua existência, como instrumento 

fundamental para o processo de formação na educação formal. Afinal, os filmes apresentam 

um papel fundamental que é interligar duas dimensões: a cultura e a sala de aula. Como nos 

diz Morin (2013b, p 42): 

 

Fui e continuo sendo um estudante que escolhe seus educadores e suga, ao 

mesmo tempo, em uma cultura universitária e dentre os autores excluídos ou 

ignorados por esta cultura. Em um certo sentido, sou fruto da cultura 

universitária; em outro, minha indisciplinaridade e minha 

transdisciplinaridade me fizeram ser condenado pelo alto mandarinato 

durante décadas. Quanto desdém me valeu, entre os educadores, meu desejo 

de me educar! 

 

Tal desafio se constituirá à luz do pensamento complexo de Morin, uma vez que o 

autor desenvolve um longo trabalho sobre o pensamento filosófico e sua interrelação com a 

cultura. Nesse sentido, o autor reforça a importância do cinema enquanto ferramenta de 

aquisição cultural: 

 

Quando me inclinei outra vez ao cinema em meus primeiros anos no [Centre 

National de la Recherche Scientifique] CNRS, eu não tinha apenas a 

intenção de me abrigar no interior de um tema politicamente desativado e 

considerado culturalmente menor, era uma maneira de me reabastecer em 

minha vida imaginária, a vida de minha formação adolescente nos cinemas 

da rua de Ménilmontant... Sem minha cultura das ruas, não teria podido 

desenvolver minha cultura. Sem minhas experiências de vida, não teria 

podido alimentar minha cultura... E consequentemente, minha vida, meu 

trabalho, minha cultura nunca pararam de se alimentar mutuamente. 

(MORIN, 2013b, p. 43) 

 

Neste tópico, evidencia-se o esforço de Morin em compreender a cultura a partir dos 

problemas de todos por meios próprios e por sua curiosidade. Em outros termos, pensar uma 
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cultura que nunca se fecha, uma cultura a partir dos problemas de toda ordem. Não como 

cultura acumulativa, mas por diversidade e multifocalidade; 

 

[...] não aditivamente, mas procurando os núcleos estratégicos de 

conhecimento que controlam vastos setores, as articulações que permitem 

unir o que estava separado, e isto para permitir a cada um, a todos e, antes, a 

mim mesmo, tentar escapar à cegueira fragmentada e à ignorância 

respeitosa. (MORIN, 2013a, p. 43) 
 

Morin propõe um pensamento universalista, estabelece uma linha de tempo não apenas 

preocupado em datar a evolução do pensamento racional, inaugurado pelos pensadores 

gregos, mas abrangendo todas as formas de manifestação da cultura humana. Em síntese, 

percebe o filosofar ancorado numa cultura onívora, à semelhança da renascentista. Segundo 

Morin (2013a, p. 45), devemos ser cultos, entretanto: 

 

[...] o que deveria significar hoje “ser culto” não é estar isolado em sua 

especialização, nem se satisfazer com ideias gerais submetidas a exame 

crítico por não estarem de acordo com os conhecimentos particulares e 

concretos. É ser capaz de situar as informações e os saberes no contexto 

que esclarece seu sentido; é ser capaz de situá-los na realidade global de 

que fazem parte; é ser capaz de situar as informações e os saberes no 

contexto que esclarece seu sentido; é ser capaz de exercer um 

pensamento que, como dizia Pascal, alimenta os conhecimentos das 

partes dos conhecimentos do todo, e os conhecimentos do todo dos 

conhecimentos das partes. É, ao mesmo tempo, ser capaz de antecipar, 

certamente não de predizer, mas de encarar as possibilidades, os riscos e 

as chances. A cultura é, em suma, o que ajuda o espírito a contextualizar, 

globalizar e antecipar.  

 

Assim sendo, a cultura não é, como já foi dito, acumulativa; ela é auto-organizadora, é 

policultura. Ela capta informações principais, seleciona os problemas principais, dispõe de 

princípios de inteligibilidade capazes de desatar os nós estratégicos do saber (MORIN, 2013a, 

p. 45). E cabe aqui destacar que ser culto, hoje, é mobilizar os alunos a contextualizar partes e 

todo, numa sociedade com uma diversidade de problemas econômicos, sociais, políticos, 

éticos, morais, afetivos. Uma sociedade pautada no discurso da intolerância, no incitamento 

da violência gratuita, na banalização da vida humana, no retorno da Lei de Talião, no respaldo 

da violência policial e política, no ressurgimento de ideologias nazifascistas, na quebra da 

ordem constitucional, no desprezo pelos valores morais e éticos, na perda da confiança da 

sociedade civil nas instituições que deveriam resguardar os direitos civis, trabalhistas e, em 

especial, os direitos humanos, tendo como referencial os filmes e o exercício do filosofar, com 

destaque aos princípios basilares de uma sociedade civilizada e não à barbárie que se reproduz 

cotidianamente. 
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Ressalte-se também que a cegueira dos espíritos fragmentados e unidimensionais se 

deve à falta de cultura: “[...] Estes cegos querem convencer [...] que não é mais possível ser 

culto como no Renascimento... enquanto Goethe, Marx, Freud, Koestler, Popper, Paz, Eco, 

Castoriadis nos mostram que espíritos polivalentes são perfeitamente possíveis no século XIX 

e no século XX” (MORIN, 2013a, p 45). 

A cultura é lacunar, inacabada e mutante, por isso: 

 

[...] a necessidade vital de princípios ao mesmo tempo organizadores e 

críticos do conhecimento para contextualizar, globalizar e antecipar. Tento 

ser culto, interessando-me pelos grandes textos da literatura, pelos 

problemas-chave de que tratam as ciências, mas também por mil detalhes 

que tecem a vida cotidiana. (MORIN, 2013a, p. 46) 

 

Assim, Morin busca uma cultura auto-exo-produtora e auto-exo-organizadora. É nisso 

que reside a proximidade entre o pensamento complexo de Morin e a proposta de organização 

didática do livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 2013). Em 

outros termos, propõe uma cultura onívora, ou seja, mobiliza uma diversidade e 

multifocalidade cultural, assim como trabalha os grandes temas da Filosofia, relacionando-os 

a outras formas dos estados poético e estético, em especial os filmes, tendo por base os 

princípios organizadores e críticos do conhecimento. 

Nesse sentido, Morin (2014b, p 21) afirma: “A primeira finalidade do ensino foi 

formulada por Montaigne: mais vale uma cabeça bem-feita que bem cheia”.  

Assim, 

 

O significado de uma “cabeça bem cheia” é óbvio: é uma cabeça onde o 

saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um princípio de seleção e 

organização que lhe dê sentido. “Uma cabeça bem-feita” significa que, em 

vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de: – 

uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas; – princípios 

organizadores que permitam ligar os sabres e lhes dar sentido. 

 

Assim sendo, a compartimentalização do ensino em disciplinas disjuntas, comum aos 

currículos escolares, impossibilita a compreensão transdisciplinar. 

 

Quanto mais desenvolvida é a inteligência geral, maior é sua capacidade de 

tratar problemas especiais. A educação deve favorecer a aptidão natural da 

mente para colocar e resolver os problemas e, correlativamente, estimular o 

pleno emprego da inteligência geral. (MORIN, 2014b, p. 22) 

 



66 

 

Sem o livre exercício da faculdade mais desenvolvida e mais ativa na infância e 

adolescência, que é a curiosidade, geralmente aniquilada pela educação formal e fragmentada, é 

necessária outra forma de exercício: “[...] trata-se de estimulá-la ou despertá-la, se estiver 

adormecida. Trata-se, desde cedo, de encorajar, de instigar a aptidão interrogativa e orientá-

la para os problemas fundamentais de nossa própria condição e de nossa época” (MORIN, 

2014b, p. 22). 

Nesse sentido, essa reforma só pode ser impulsionada por um fervor educativo, como 

nos diz Morin (2014b, p. 22): 

 

O desenvolvimento da inteligência geral requer que seu exercício seja ligado 

à dúvida, fermento de toda atividade crítica, que, como assinala Juan de 

Mairena, permite “repensar o pensamento”, mas comporta também “a dúvida 

de sua própria dúvida”. Deve recorrer à ars cogitandi, a qual inclui o bom 

uso da lógica, da dedução, da indução – a arte da argumentação e da 

discussão. Comporta também essa inteligência que os gregos chamavam de 

métis, “conjunto de atitudes mentais... que conjugam o ‘faro’, a sagacidade, 

previsão, a leveza de espírito, a desenvoltura, a atenção constante, o senso de 

oportunidade”. 

 

Seria necessário, para o bom uso da inteligência geral, o domínio da cultura das 

humanidades e da cultura científica, além do ensino da matemática, e consequentemente o 

diálogo entre todas essas dimensões do conhecimento humano. 

 

3.1 Edgar Morin: a herança filosófica de Heráclito 

 

Neste tópico, apresentaremos alguns pensadores que foram importantes na construção 

da obra de Morin.  

Da chamada filosofia naturalista, Parmênides de Eleia é considerado fundador da 

metafísica e precursor da distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível, além de ser 

considerado fundador do método analítico.  

Para Parmênides, tudo é uno, imutável e toda mudança não passa de uma ilusão de 

nossos sentidos. Tudo, toda e qualquer mudança é um grande engano de nossos sentidos 

físicos. O Esquema 1, a seguir, busca ilustrar esta relação. 
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Esquema 1 – Uno Parmênides 

 

 

Fonte: o autor. 

 

Mas o principal filósofo naturalista que inspirou Morin foi Heráclito de Éfeso, que 

defende a ideia de que tudo está em eterno devir (Fotografia 1), em vir a ser, em devenir. Para 

Heráclito, “nenhum homem banha-se num rio por duas vezes”, uma vez que tudo é 

passageiro, efêmero, fugidio. 

 

Fotografia 1 – Devir Heráclito 

 

 
Fonte: 

<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&sa=1&ei=mQDWoDQB8mSwgSTkJ2ACQ&q=pixabay+images

+free+agua+de+rios+em+movimento&oq=pixabay+images+free+agua+de+rios+em+movim>. 

 

Morin afirma que Heráclito sempre o acompanhou. Assim, Heráclito é o filósofo que 

referencia o pensamento moriniano. 

 

[...] Foi antes de Hegel? Ou depois? Sei, em todo caso, a que ponto ele 

correspondia às minhas inspirações. Nele encontro de maneira fulgurante as 

contradições fundamentais instransponíveis, das quais me nutri. [...] “O Bem 

e o Mal, são uma coisa só”, “O caminho da ascensão e o caminho da queda 

são o mesmo”, “Acordados, eles dormem”. Retorno incessantemente às 

contradições fundamentais de Heráclito: a união da união e da desunião, do 
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acordo e da discórdia, viver de morte e morrer de vida... Foi assim que li 

maravilhado esse pensador que mantém sempre juntos, unidos, dois termos 

antagônicos que deveriam se excluir. (MORIN, 2013b, p. 21) 

 

Foi Heráclito, portanto, que possibilitou a Morin compreender que as contradições o 

faziam detectar um estrato subterrâneo de verdade. Essa inspiração o faria escrever: “O 

surgimento da contradição opera a súbita abertura de uma cratera no discurso, sob pressão de 

estratos profundos do real” (MORIN, 2013b, p 21). 

A partir da dialética heraclitiana, Morin (2013b, p. 22, grifo do autor) ressalta: 

 

[...] avivado e alimentado por pensadores como Pascal e Heráclito [...] 

Elaborei a dialógica, filha heraclitiana bastarda da dialética hegeliana que 

liga noções-chave como vida e morte, de modo simultaneamente 

complementar, concorrente e antagônico. Devo afirmar, porém, que minha 

dialética permanece mais próxima de Heráclito, ela se diferencia da dialética 

de Hegel e de Marx, que sempre enxergam uma possibilidade de superação 

das contradições. 

 

Num mundo de contradições, Heráclito é atual para pensar as contradições do 

pensamento científico: “a física quântica nos coloca diante da contradição de que um 

fenômeno microfísico como a partícula possa ser descrito como uma onda e como um 

corpúsculo, duas descrições que são complementares e, ao mesmo tempo, contraditórias” 

(MORIN, 2013b, p. 23). 

A partir de Buda, Morin encontra o devir heraclitiano. Morin declara que acreditamos 

que o presente vai durar indefinidamente, pois, quando jovens esquecemos que 

envelheceremos; velhos, esquecemos que fomos jovens. Além disso, 

 

[...] o budismo desenvolverá a ideia de que o mundo sensível, esse mundo de 

impermanência, é “Samsara”, um mundo de aparências, que os objetos e 

seres que percebemos não são apenas fugazes e efêmeros, mas ilusórios. 

Vivemos o mundo através de projeções de nossa mente e somos 

condicionados pela ilusão do Eu. É preciso libertar-se dessa ilusão para 

alcançar a atitude de “estar acordado”. (MORIN, 2013b, p. 35) 

 

E complementa: 

 

[...] tenho esse sentimento de um mundo tecido de ilusão, mas tenho ao 

mesmo tempo o sentimento de que essa ilusão é nossa única realidade. Trata-

se de um paradoxo que sempre me surpreende: o de que tudo o que é muito 

importante para nós, nossos sofrimentos, nossos amores, não seja quase 

nada, mas que esse quase nada para nós seja tudo. Penso ao mesmo tempo, e 

contraditoriamente, que esse mundo meio imaginário, meio real é nossa 

única realidade de carne, de sangue, de alma, de amor, de vida, de paixão. 

(MORIN, 2013b, p. 35) 
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Morin encontra pontos positivos e negativos tanto no budismo quanto no cristianismo. 

O ponto negativo do cristianismo é a limitação da compaixão aos humanos com os chamados 

valores cardeais, como a caridade, o amor e o perdão, mas fechado à natureza e ao mundo 

animal, enquanto que o budismo imerge no humano, no ciclo das reproduções do mundo 

vivido. A compaixão do budismo é dirigida a todos os sofrimentos de todas as vidas. 

Entretanto, Morin é a favor de um terceiro tipo de religião, que é a da religação: 

 

[...] somos religados à vida, que é religada à Terra, que é religada a seu Sol, 

que é religado ao gigantesco cosmos. Somos religados, enfim, a todos os 

seres que existem em nós, ancestrais, pais. Devemos nos religar aos outros 

homens por laços de fraternidade. Trata-se de uma religação sem ídolos, mas 

com o sentido do mistério, que inclui a fé e, ao mesmo tempo, a dúvida. É a 

religião dos homens perdidos. [...] Estamos perdidos juntos, não possuímos 

mais futuro radioso, nem providência, mas estamos todos interligados numa 

aventura desconhecida, incerta e misteriosa. (MORIN, 2013b, p. 42) 

 

Aqui reside a necessidade de repensar a reforma do pensamento e, quem sabe, 

contribuir para reformar o modo como pensamos e vivemos na nossa pátria-mãe, a Terra. 

Aqui a religação entre cultura e ciência torna possível a compreensão da complexidade 

humana. É nesse contexto, que será retomado no tópico a seguir, o exercício do filosofar à luz 

do pensamento complexo que norteia esta pesquisa. 

 

3.2 O exercício do filosofar e o pensamento complexo 

 

O pensamento filosófico buscou inicialmente, com os pré-socráticos, responder a 

perguntas fundamentais que dizem respeito à existência humana. Quem somos nós? De onde 

viemos? Para onde vamos? O que somos? Tais questões reportam às nossas próprias origens e 

à forma como nos situamos no mundo. Afinal, o que somos? Isso nos remete ao longo processo 

de hominização que redundou na aparição de nós, humanos. Quem somos? Tal 

questionamento resulta num considerável número de concepções filosóficas, sejam 

essencialistas, existencialistas, idealistas, materialistas, racionalistas, empiristas, 

estruturalistas, fenomenológicas. Em suma, tudo isso nos reporta à discussão sobre se a 

essência precede a existência ou o contrário, e assim, sobre o próprio sentido da vida, posto que 

filosofar é responder à pergunta sobre o sentido de nossa existência, assim como qual é o 

nosso lugar no mundo. E, geralmente, remete ainda às perguntas-problema: o homem é livre 

ou condicionado? É resultado de uma criação divina ou de um processo evolutivo? Essas 
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questões são, portanto, o cerne das nossas dúvidas e de nossa angústia existencial, por sermos 

os únicos a ter consciência de que somos seres mortais, finitos e que a vida e a morte estão 

impressas em nossa condição humana. 

A respeito da pergunta sobre quem somos, Morin (2012, p. 25) afirma: 

 

“Quem somos?” é inseparável de “onde estamos, de onde viemos, para onde 

vamos?” Conhecer o humano não é expulsá-lo do universo, mas aí situá-lo. 

Pascal já nos tinha corretamente situado entre dois infinitos, o que foi 

amplamente confirmado pelo duplo desenvolvimento, no século XX, da 

microfísica e da astrofísica. Ao escrever “podemos muito bem inflar nossas 

concepções, para além dos espaços imagináveis, ao custo da realidade das 

coisas, mas só parimos átomos”, ele podia mesmo presumir nossa 

vertiginosa pequenez, mais do que microscópica, no seio de um liliputiano 

sistema solar de uma galáxia nanica, num cosmo estendendo-se por bilhões 

de anos-luz. [...] Ao escrever que o homem está como que “perdido num 

cantão desviado da natureza”, quase podia imaginar a marginalidade da 

nossa terra, terceiro satélite de um Sol destronado do centro, reduzido a astro 

perdido numa galáxia periférica, entre bilhões de galáxias de um universo 

em expansão... 

 

É neste contexto que problematizamos o ensino fragmentado em disciplinas, em que 

cada área trata de um objeto específico de pesquisa. O que leva à discussão em sala de aula 

sobre a questão fundamental  quem somos  e nos remete à condição humana, a respostas 

fragmentadas. Morin (2015, p. 139) defende o seguinte: 

 

O conhecimento de nossa condição humana encontra-se ausente dos 

programas de ensino porque o que é humano está 

disperso/compartimentalizado em todas as disciplinas das Ciências 

Humanas, das Ciências Biológicas (o cérebro estudado em Biologia, a mente 

na Psicologia), da Física (somos feitos de moléculas, átomos, partículas), 

mas também na Filosofia, na Literatura e nas Artes, sem as quais nosso 

conhecimento do humano permaneceria mutilado. 

 

É necessário inserir o ser humano em uma nova grande narrativa que parte do nascimento 

do universo, até o surgimento entre os mamíferos, quando uma estranha linhagem bípede vai 

direcionar-se para uma nova aventura: a hominização e o consequente devir humano até a 

presente globalização, que não é senão o estado atual de uma aventura desconhecida (MORIN, 

2015). 

Portanto, pensar a condição humana utilizando filmes nas aulas de Filosofia é buscar 

religar o que somos: seres culturais, naturais, físicos, psíquicos, míticos, imaginários, ou seja, 

responder que nossa própria condição está expressa na ideia do sapiens/demens. É concordar 

com Morin (2015, p. 141), quando ele destaca: 
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[...] a condição humana deveria ser o objeto essencial de todo ensino. Trata-

se de indicar como, a partir das disciplinas atuais, é possível reconhecer a 

unidade e a complexidade humanas, reunindo e organizando os 

conhecimentos dispersos nas Ciências da Terra, nas Ciências Humanas, na 

Literatura e na Filosofia, e mostrar a ligação indissolúvel entre a unidade e a 

diversidade de tudo o que é humano. 

 

Para que essa superação tenha êxito, é necessária uma mudança de atitude e uma 

reforma do pensamento. E a fragmentação, a hiperespecialização, a compartimentalização do 

ensino é um dos entraves para tal superação. Nesse sentido, Morin (2014a, p. 17): 

 

A cultura, daqui em diante, está não só recortada em peças destacadas, como 

também partida em dois blocos. A grande separação entre a cultura das 

humanidades e a cultura científica, iniciada no século passado e agravada 

neste século XX, desencadeia sérias consequências para ambas. A cultura 

humanística é uma cultura genérica, que, pela via da filosofia, do ensaio e do 

romance, que alimenta a inteligência geral, enfrenta as grandes interrogações 

humanas, estimula a reflexão sobre o saber e favorece a integração pessoal 

dos conhecimentos. A cultura científica, bem diferente por natureza, separa 

as áreas do conhecimento; acarreta admiráveis descobertas, teorias geniais, 

mas não uma reflexão sobre o destino humano e sobre o futuro da própria 

ciência. 

 

Assim sendo, fazer uso de filmes nas aulas de Filosofia pode contribuir, a partir do 

exercício do filosofar, para a religação dos saberes, bem como para a reflexão sobre o destino 

humano, o futuro da ciência e nossa condição humana. Nessa direção, 

 

A filosofia deve contribuir eminentemente para o desenvolvimento do 

espírito problematizador. A filosofia é, acima de tudo, uma força de 

interrogação e de reflexão, dirigida para os grandes problemas do 

conhecimento e da condição humana. A filosofia, hoje retraída em uma 

disciplina quase fechada em si mesma, deve retomar a missão que foi sua – 

desde Aristóteles a Bergson e Husserl – sem, contudo, abandonar as 

investigações que lhe são próprias. (MORIN, 2014a, p. 23) 

 

É nessa conjuntura que surge o papel do professor de Filosofia que, em sua atividade 

de ensino, deveria estender seu poder de reflexão sobre o conhecimento científico, a literatura 

e a poesia, alimentando-se ao mesmo tempo de ciência, filmes e de literatura (MORIN, 

2014a). Assim, a Filosofia retomaria sua “[...] vocação reflexiva sobre todos os aspectos do 

saber e dos conhecimentos, poderia, deveria fazer convergir a pluralidade de seus pontos de 

vista sobre a condição humana” (MORIN, 2014a, p. 46). 

Assim sendo, para Morin não há como prescindir da literatura, da poesia e do cinema, 

que devem ser considerados não apenas, nem principalmente, objetos de análises gramaticais, 
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sintáticas ou semióticas, mas também “escolas de vida, em seus múltiplos sentidos” (MORIN, 

2014a, p. 48). 

Morin elenca os múltiplos sentidos das escolas de vida: 

 

– Escolas de língua, que revela todas as suas qualidades e possibilidades 

através das obras dos escritores e poetas, e permite que o adolescente – que 

se apropria dessas riquezas – possa expressar-se plenamente em suas 

relações com o outro. 

– Escolas [...] da qualidade poética da vida e [...] da emoção estética e do 

deslumbramento. 

– Escolas da descoberta de si, em que o adolescente pode reconhecer sua 

vida subjetiva na dos personagens de romances ou filmes. 

 – Escolas da complexidade humana [...] o conhecimento da complexidade 

humana faz parte do conhecimento da condição humana e esse 

conhecimento nos inicia a viver, ao mesmo tempo, com seres e situações 

complexas. (MORIN, 2014a, p. 48) 

 

Em nossa vida cotidiana, julgamos os atos humanos de forma apressada, acusando 

alguém de criminoso, ignorando os outros aspectos de sua vida. Entretanto, no “escurinho do 

cinema”: 

 

[...], descobrimos [os traços humanos] em seus múltiplos aspectos, os reis 

gangsters de Shakespeare e os gangsters reis dos films noir. Podemos ver 

como um criminoso pode transformar-se, redimir-se, como Jean Valgean e 

Raskolnikov. O que sente repugnância pelo vagabundo que encontra na rua 

simpatiza de todo o coração com o vagabundo Carlitos, no cinema. 

Enquanto, na vida quotidiana, somos quase indiferentes às misérias físicas e 

morais, sentimos a piedade e a bondade ao ler um romance ou ver um filme. 
 

Outro aspecto relevante é o de ser um referencial para o aprendizado da vida, não 

necessariamente vinculado às necessidades utilitárias, reconhecendo que são imprescindíveis 

a uma vida digna, mas “na plenitude de si e na qualidade poética da existência, porque viver 

exige, de cada um, lucidez e compreensão ao mesmo tempo, e, mais amplamente, a 

mobilização de todas as aptidões humanas” (MORIN, 2014a, p. 54). 

Propor o exercício do filosofar não se restringe à formação para a cidadania, muito menos 

ao desenvolvimento do espírito crítico, nem é um receituário para a construção de uma sociedade 

mais justa, mais fraterna e mais digna, mas também, como afirma Morin (2014a, p. 54): 

 

É para o aprendizado da vida que o ensino da filosofia deve ser revitalizado. 

Então, ele poderia fornecer o indispensável suporte dos dois produtos mais 

preciosos da cultura europeia: a racionalidade crítica e a autocrítica, que 

permitem, justamente, a auto-observação e a lucidez; e, por outro lado, a fé 

incerta [...]. 

 



73 

 

Portanto, a Filosofia, enquanto forma que diz respeito à existência de cada um de 

nós e à vida cotidiana, restauraria sua verdadeira missão, não apenas como uma disciplina, 

mas como: 

 

[...] uma força de interrogação e de reflexão dirigida não apenas aos 

conhecimentos e à condição humana, mas também aos grandes problemas da 

vida. Nesse sentido, o filósofo deveria estimular, em tudo, a aptidão crítica e 

autocrítica, insubstituíveis fermentos da lucidez, e exortar a compreensão 

humana, tarefa fundamental da cultura. (MORIN, 2014a, p. 54) 

 

Estimular o exercício do filosofar nas aulas é fazer com que o aluno perceba que 

vivemos na incerteza e que, por essa razão, é necessário preparar-se para um mundo incerto, 

sem se deixar levar pelo pessimismo e pela resignação, não aceitando passivamente o devir 

histórico de forma cética. É enfrentar a ambiguidade e estar consciente de um princípio-chave 

no pensamento moriniano, que é o da “ecologia da ação”
7
, em que as consequências são 

imprevisíveis para toda e qualquer ação. Vale destacar, à guisa de exemplo de seu segundo 

princípio. o seguinte: 

 

[...] de modo que, em 1789, ninguém poderia predizer o Terror, o Termidor, 

o Império, a Restauração. A Revolução Soviética do século XX foi uma 

consequência indireta da Revolução Francesa, que ainda não esgotou todas 

as suas consequências... (MORIN, 2014a, p. 62) 

 

Nossa vida é um contínuo recomeçar frente ao tempo de incertezas em que estamos 

inseridos, e o desafio é estar preparado para enfrentar esse mundo de incertezas e aguardar o 

inesperado, sob pena de se cair numa falsa certeza. Falsa certeza que levou, por exemplo, 

Napoleão Bonaparte a invadir a Rússia czarista em 1812, e Hitler a União Soviética em 1941. 

O imprevisível aconteceu: um inverno “antecipado” arrasou o avanço e a derrota nas duas 

ocasiões. Claro, na invasão de Hitler é preciso acrescentar a determinação do povo russo 

como fundamental para a derrota alemã. 

Assim sendo, Morin (2014a, p. 62) aposta na “integração da incerteza à fé ou à 

esperança”. Ressalta-se que a aposta não está limitada aos jogos de azar ou aos 

empreendimentos fundamentais de nossas vidas, haja vista que 

 

                                                 
7
 Em decorrência das múltiplas interações e retroações no meio em que se desenvolve, a ação, uma vez 

desencadeada, escapa, com frequência, ao controle do ator, provocando efeitos inesperados e, às vezes, até 

mesmo contrários aos esperados. Primeiro princípio: a ação não depende apenas das interações do ator, mas 

também das condições próprias ao meio onde se desenvolve. Segundo princípio: os efeitos a longo termo da 

ação são imprevisíveis (MORIN, 2012, p. 301). 
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Ela diz respeito aos envolvimentos fundamentais de nossas vidas. Assim, 

Pascal, consciente de ser impossível dar uma prova absolutamente segura de 

Deus, reconheceu a inevitabilidade da aposta. É o que fez o marxista Lucien 

Goldmann sobre o advento de uma sociedade sem classes. A fé incerta, 

como em Pascal, Dostoievski, Unamuno, Adorno, Goldmann, é um dos mais 

preciosos suportes que a cultura europeia produziu: o outro é a racionalidade 

autocrítica, que constitui nossa melhor imunização contra o erro. (MORIN, 

2014a, p. 62-63) 

 

E Morin (2014b, p. 63) completa: 

 

Cada um deve estar plenamente consciente de que sua própria vida é uma 

aventura, mesmo quando se imagina encerrado em uma segurança 

burocrática; todo destino humano implica uma incerteza irredutível, até na 

absoluta certeza, que é a da morte, pois ignoramos a data. Cada um deve 

estar plenamente consciente de participar da aventura da humanidade, que se 

lançou no desconhecido em velocidade, de agora em diante, acelerada.  

 

Além disso, no sentido formal, Filosofia, como amiga ou amante da sabedoria, 

identifica-se com um autêntico saber-viver. E esse saber-viver é enfrentar as incertezas e a 

aposta na aventura individual nessa nave chamada Terra. Morin (2015, p. 31) reforça essa 

ideia ao afirmar que: 

 

[...] o termo Filosofia [...] Implica uma interrogação sobre o mundo, a 

realidade, a verdade, a vida, a sociedade, o ser e a mente humana. Não se 

trata de uma disciplina, não possui compartimentos, ela problematiza tudo o 

que depende da experiência humana. Ela se questiona a respeito da 

sabedoria: desde os gregos, a sabedoria era considerada seja como vida 

guiada pela razão, e que envolve o controle sobre si mesmo, seja como vida 

que sabe desfrutar dela mesma. 

 

Assim sendo, a Filosofia deve voltar a ser socrática, a fim de instigar o diálogo e o 

debate; deve voltar a ser aristotélica, colocar em ciclo os conhecimentos adquiridos e as 

ignorâncias descobertas incessantemente; deve voltar a ser platônica, questionando-se sobre 

as aparências da realidade (MORIN, 2015, p. 39). 

O exercício do filosofar possibilita não apenas a formação para a cidadania e a aptidão 

do aluno para agir como tal, mas também que seja capaz de questionar, interrogar e 

problematizar a própria experiência humana, ou seja, compreender sua condição humana, as 

circunstâncias nas quais existe e como pode, dentro de determinadas condições e 

possibilidades, intervir para a solução dos grandes desafios que a humanidade impõe. 

Consoante o pensamento de Severino (2014), os alunos que cursam o ensino médio já 

estão preparados para envolverem-se com a Filosofia. 
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A Filosofia é uma forma de pensar que nos possibilita compreender melhor 

quem somos, em que mundo vivemos: em suma, ajuda-nos a entender 

melhor o próprio sentido de nossa existência. [...] a Filosofia tem um jeito 

particular e insubstituível de nos trazer essa compreensão. E por isso, sem 

ela, nossa visão, nossa percepção da existência dos homens, ficaria truncada. 

(SEVERINO, 2014, p. 9) 

 

O compromisso do professor é imprescindível, uma vez que: 

 

[...] Não se trata de fornecer aos estudantes uma erudição acadêmica, mas de 

ajudá-los a desenvolver uma forma de apreensão e de vivência da própria 

condição humana, o amadurecimento de uma experiência à altura da 

dignidade dessa condição, experiência a partir da qual possam conduzir sua 

existência histórica. Não se visa com o ensino da Filosofia no curso médio 

formar especialistas nessa área, mas tão somente explorar as contribuições 

que essa modalidade de exercício reflexivo pode fornecer aos jovens no 

processo de sua formação. (SEVERINO, 2014, p. 10) 

 

O mesmo autor sintetiza a importância da formação a partir da seguinte expressão: 

“subsidiar o jovem aprendiz a ler o seu mundo para se ler nele. E, para se alcançar essa 

finalidade, a mediação do ato docente é necessária e insubstituível” (SEVERINO, 2014, p. 

10-11). 

Outro ponto importante a destacar é que o exercício do filosofar não implica apenas 

conhecer correntes filosóficas, dominar doutrinas ou saber de cor o que afirma determinado 

pensador. São imprescindíveis outras leituras, como a literatura, que pode contribuir na 

formação humana e no exercício do filosofar: romances, ensaios e contos. São incontáveis as 

obras de literatura que podem contribuir para o exercício do filosofar. Morin resgata a 

importância da literatura para a compreensão da condição humana, rejeitada pela 

racionalidade científica, ao afirmar: 

 

No século XIX, enquanto o individual, o singular, o concreto e o 

histórico eram ignorados pela ciência, a literatura e, particularmente, o 

romance – de Balzac a Dostoievski e a Proust – restituíram e revelaram a 

complexidade humana. As ciências realizavam o que acreditavam ser sua 

missão: dissolver a complexidade das aparências para revelar a 

simplicidade oculta da realidade; de fato, a literatura assumia por missão 

a complexidade humana que se esconde sob as aparências de 

simplicidade. Revelava os indivíduos, sujeitos de desejos, paixões, 

sonhos, delírios; envolvidos em relacionamentos de amor, de rivalidade, 

de ódio; inseridos em seu meio social ou profissional; submetidos a 

acontecimentos e acasos, vivendo seu destino incerto. (MORIN, 2014a, p. 

91) 
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Ainda para Morin (2014a, p. 91-92), 

 

Todas as obras-primas da literatura foram obras-primas de complexidade; a 

revelação da condição humana na singularidade do indivíduo (Montaigne), a 

contaminação do real pelo imaginário (o Dom Quixote, de Cervantes), o jogo 

das paixões humanas (Shakespeare). [...] a literatura revela o valor cognitivo 

da metáfora que o espírito científico rejeita com desprezo. [...] Uma metáfora 

revela a visão ou percepção que se tornaram clichês... A metáfora literária 

estabelece uma comunicação analógica entre realidades muito distantes e 

diferentes, que permite dar intensidade afetiva à inteligibilidade que ela 

apresenta. Ao levantar ondas analógicas, a metáfora supera a 

descontinuidade e o isolamento das coisas. Fornece, frequentemente, 

precisões que a língua puramente objetiva ou denotativa não pode fornecer. 

 

Morin é enfático quando afirma que, mesmo nas ciências, “há fecundos transportes de 

noções de uma disciplina para outra” (MORIN, 2014a, p. 92). O próprio Descartes, não sendo 

essencialmente “cartesiano”, afirmava que pensamentos profundos encontravam-se nos 

escritos dos poetas e não nos dos filósofos. O motivo é que os poetas serviam-se do 

entusiasmo e exploravam a força da imagem (MORIN, 2014a, p. 92). 

É aquilo que está para além de nossa vida comum, cotidiano, corriqueira, que exige 

esforço para garantir a própria sobrevivência. É nosso estado prosaico que, de forma 

complementar e antagônica, faz brotar o estado estético que, para Morin (2012, p. 132): 

 

[...] é um transe de felicidade, de graça, de emoção, de gozo e de felicidade. A 

estética é concebida aqui não somente como uma característica própria das 

obras de arte, mas a partir do sentido original do termo, aisthètikos, de 

aisthanesthai, “sentir”. Trata-se de uma emoção, uma sensação de beleza, de 

admiração, de verdade e, no paroxismo, de sublime: aparece não somente 

nos espetáculos ou nas artes, entre os quais, evidentemente, a música, o 

canto, a dança, mas também nos odores, perfumes, gostos dos alimentos ou 

das bebidas; origina-se no espetáculo da natureza, no encantamento diante 

do oceano, da montanha, do nascer do sol. 

 

O estado estético, dessa forma, pode ser percebido em objetos utilitários, tais como 

uma máquina de costura antiga ou uma máquina de escrever, nos carros antigos, verdadeiras 

obras de arte, objetos de desejo de colecionadores. Como ignorar as lojas de brechós que 

vendem roupas, calçados, cachecóis, chapéus, entre outros objetos usados, que hoje 

chamamos de “moda retrô”? O que dizer dos museus que preservam moedas e notas antigas 

de dinheiro, antes “sem valor”, cartas de anônimos, canetas-tinteiro ou de penas de aves? E 

aqueles que guardam as memórias e histórias dos imigrantes de outras regiões do mundo: 

camas, cadeiras, armários, berços, fotografias, roupas de cama, mesa e banho, utensílios para 

uso das necessidades fisiológicas? 



77 

 

A estética e o imaginário têm uma parte comum: a estética alimenta o 

imaginário e é, em parte, alimentada por ele (epopeias, romances, poesias, 

esculturas, etc.). [...] A estética e a poesia vivida têm em comum o 

encantamento que podem provocar [...] A estética humana possui uma raiz 

profunda, anterior ao ser humano. (MORIN, 2012, p. 133) 

 

Para Morin (2014a, p. 92), portanto: 

 

[...] a complexidade não é um problema novo. O pensamento humano 

sempre enfrentou a complexidade e tentou, ou bem reduzi-la, ou bem 

traduzi-la. Os grandes pensadores sempre fizeram uma descoberta de 

complexidade. Até uma simples lei, como a da gravidade, permite ligar, sem 

reduzi-los, fenômenos diversos como a queda dos corpos, o fato de a Lua 

não cair na Terra, o movimento das marés. Toda grande filosofia é uma 

descoberta de complexidade; depois, ao formar um sistema em torno da 

complexidade que revelou, ela encerra outras complexidades. 

 

Por outro lado, o mundo que se apresenta hodiernamente está mais fragmentado, mais 

dividido, mais “territorializado”. As religiões ou seitas multiplicam-se, especialmente as de 

cunho fundamentalista, intolerantes, conservadoras e as que fazem a apologia da prosperidade 

a qualquer preço. As guerras regionais, étnicas, entre outras, multiplicam-se. Uma onda 

conservadora assola o planeta em todos os continentes. Creio que estamos mais perdidos do 

que nunca, apesar de ver movimentos contrários ainda que de forma tímida. Mas é necessário 

perseverar na busca dessa terceira via e apontar aos nossos alunos que é possível construir 

uma nova ordem, a partir dessa religação. 

Trabalhar pedagogicamente a formação humana proposta por Morin nas aulas de 

Filosofia no ensino médio exige uma reforma do pensamento tanto de educadores como de 

gestores e outros profissionais da educação. Predominantemente, tais servidores foram 

educados a partir do pensamento linear cartesiano, ou seja, mediante um ensino fragmentado, 

disciplinar, desde o advento da revolução científica, no século XVII, culminando com o 

racionalismo iluminista, que teve grande relevância como processo de ruptura com a antiga 

ordem feudal e o Antigo Regime. Nessa perspectiva, a razão passou a ser a única forma de 

explicar a realidade, ignorando as outras formas de pensar o mundo. 

Outro fator determinante para o ensino disciplinar e fragmentado foi o pensamento 

filosófico dualista de René Descartes, que estabelece a distinção entre corpo e mente. Ao 

afirmar a máxima “penso, logo existo”, Descartes inaugura a fragmentação, a disjunção, o 

ensino disciplinar, hiperespecializado. Reformar o pensamento e o ensino é religar os saberes 

que foram desligados, a partir do pensamento complexo. Para tanto, faz-se necessário definir 

o que é a complexidade. Para Petraglia (2013, p. 59): 
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Complexidade é a qualidade do que é complexo. O termo vem do latim 

complexus, que significa o que abrange muitos elementos ou várias partes. É 

um conjunto de circunstâncias, ou coisas interdependentes, ou seja, que 

apresentam ligação entre si. Trata-se da congregação de elementos que são 

membros e partícipes do todo. O todo é uma unidade complexa. E o todo não 

se reduz à mera soma dos elementos que constituem as partes. É mais do que 

isto, pois cada parte apresenta sua especificidade e, em contato com as 

outras, modificam-se as partes e também o todo. 

 

Em suma, complexus designa aquilo que é tecido em conjunto. Difere do que se 

aprendeu do século XVII, com o pensamento iluminista, segundo o qual o pensamento é 

conduzido exclusivamente pela razão. E mais: somos homo sapiens sapiens. O pensamento 

complexo defende o acréscimo de uma terceira característica ao homo sapiens sapiens, a 

dimensão do demens. O demens é aquele que nós somos; descomedidos, loucos, 

descontrolados, delirantes, lúdicos, embriagados. Mas buscamos afastar essa dimensão, 

considerada negativa. Em outras palavras, enquanto homo complexus, 

 

Somos seres infantis, neuróticos, delirantes e também racionais. Tudo isso 

constitui o estofo propriamente humano. O ser humano é um ser racional e 

irracional, capaz de medida e desmedida; sujeito de afetividade intensa e 

instável. Sorri, chora, mas também conhece com objetividade; é sério e 

calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio, extático; é um 

ser de violência e ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido pelo 

imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas que não 

pode crer nela; que secreta o mito e a magia, mas também a ciência e a 

filosofia; que é possuído pelos deuses e pelas ideias, mas que duvida dos 

deuses e critica as ideias; nutre-se dos conhecimentos comprovados, mas 

também de ilusões e de quimeras. (MORIN, 2000, p. 59) 

 

Para Morin (2012), a angústia humana pode ser recalcada pela paixão do jogo, pelas 

múltiplas participações, pelo amor, pelos mitos, pelos ritos, pelas religiões; pode ser 

transfigurada e enfrentada nas poesias, nos romances, nos filmes, mas sem nunca ser 

realmente exterminada. 

Possibilitar o exercício do filosofar sobre a condição humana nas aulas de Filosofia é 

afirmar que não podemos escapar da dialógica sapiens/demens, pela qual se tece a condição 

humana. É mostrar que 

 

[...] sobreviver para viver toma um sentido quando viver significa viver 

poeticamente. Viver poeticamente significa viver de comunidade, viver de 

jogo, viver de estética, viver de conhecimento, viver de afetividade e de 

racionalidade, viver assumindo plenamente o destino do homo sapiens-

demens, viver inserindo-se na finalidade trinitária. (MORIN, 2012b, p. 156) 
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O estudo da condição humana perpassa toda a obra de Morin. Em Os sete saberes 

necessários à educação do futuro (2000), obra que reflete acerca dos problemas da educação 

para o século XXI, Morin chega à conclusão de que existem sete buracos negros no sistema de 

educação francês, que podem ser estendidos a todos os sistemas de educação conhecidos. O 

terceiro buraco negro trata da condição humana. Morin (2002, p. 86) explicita: 

 

Em nenhum lugar é ensinado o que é a condição humana, ou seja, nossa 

identidade de ser humano. Pode haver coisas parciais sobre aspectos 

fragmentários do humano, mas tudo se encontra desintegrado. Na 

universidade, identifica-se o homem biológico mediante o estudo do cérebro; 

o espírito é analisado pela psicologia, a cultura, as ciências das religiões 

formam o objeto da sociologia. Tudo isso encontra-se inteiramente separado, 

disjunto e desintegrado. O problema central, “Quem somos nós?”, encontra-

se inteiramente ausente.  

 

O papel da Filosofia é fundamental nesse resgate de nossa identidade humana e na 

busca de uma educação que visa à formação humana. O exercício do filosofar implica a 

capacidade humana de atribuir ou produzir sentido. A Filosofia é a forma de conhecimento 

específica para tal produção, uma vez que o papel educativo do filosofar é o de provocar para 

a reflexão, a argumentação, a problematização, para a crítica e o rigor. 

Além disso, a fragmentação do conhecimento em disciplinas, a hiperespecialização, 

separa os saberes, impede uma visão de conjunto da realidade que nos circunda e o conhecimento 

pertinente, no âmbito dos sistemas de ensino. Isso faz com que as Ciências Humanas separem-se 

uma das outras. Em outros termos, temos uma natureza biológica, uma natureza social, uma 

natureza individual. A Sociologia mostra o destino social do ser humano, a Psicologia mostra seu 

destino individual, a História seu destino histórico, a Economia seu destino econômico, que se 

desenvolve nos tempos modernos do ser humano. Tudo isso se encontra separado. Não somos um 

espelho do universo, mas, em nossa singularidade – porque ultrapassamos a natureza –, todo o 

universo encontra-se contido em nós. Justamente o que desenvolvemos como algo estranho, 

exterior à natureza, permite que conheçamos um pouco este universo. 

Nessas circunstâncias, marcadas pela fragmentação dos saberes e, por extensão, das 

identidades, o resgate do filosofar impõe uma volta ao dialético pensamento de Heráclito: é 

preciso atar as pontas, os nós; fazer da desunião, a união; entender que as mudanças são 

inevitáveis. Afinal, consoante esse filósofo, “tudo flui e nada permanece, tudo dá forma e 

nada permanece fixo. Você não pode pisar duas vezes no mesmo rio, pois outras águas e 

ainda outras vão fluir” (BORNHEIM, 1999). 
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Claramente inspirado em Heráclito, Morin (2013) entende que o filosofar não pode ser 

pronto e acabado, estanque; ao contrário, precisa estar pronto para o devir, para os 

antagonismos, para as mudanças. Tais mudanças podem ser realizadas inclusive no que tange às 

abordagens. Uma aula tradicional, com uma hora de discurso de um professor, por exemplo, 

pode ser menos produtiva que a apreciação de um filme, que pode levar a um fecundo debate e 

a profundas reflexões. Nessa perspectiva, reforça-se, assenta-se a base deste trabalho. 
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4 A TRAMA FÍLMICA: ANÁLISE DOS FILMES E O FILOSOFAR EM SALA DE 

AULA 

 

Cada um de nós, em sua infância, se questionou a 

respeito de problemas primordiais e 

indiscutivelmente filosóficos. A maioria dos 

adultos julga esses questionamentos ingênuos e 

inúteis. Quanto a mim, as fontes de minha 

curiosidade infantil permaneceram vivas e, de 

modo incessante, retorno aos meus 

questionamentos adolescentes, que são os 

questionamentos éticos e filosóficos primordiais, 

da vida, da morte, do “quem somos nós?”, “de 

onde viemos?”, “para onde vamos?”, os das 

origens, do devir, do real, do sentido e do não 

sentido. 

(MORIN, 2013b, p. 19) 

 

Apresentamos neste capítulo os filmes que compõem a referência empírica da 

pesquisa. Iniciamos com as fichas técnicas e as sinopses e, em seguida, procedemos à análise 

dos filmes, relacionando-os ao exercício do filosofar em sala de aula. 

Destacamos os pontos relevantes dos diálogos em que se apresentam as discussões, 

argumentações e arguições filosóficas, além da contextualização histórica de cada um deles, 

as condições materiais, sociais, econômicas, políticas e cotidianas a partir da trama fílmica, 

ou seja, que relação pode ser estabelecida entre filmes e o exercício do filosofar, a partir  dos 

eixos temáticos das unidades e capítulos do livro Filosofando: introdução à Filosofia 

(ARANHA; MARTINS, 2013) e do pensamento complexo. 

 

4.1 Ficha técnica dos filmes 

 

A ficha técnica dos cinco filmes escolhidos foi colocada em quadros contendo os 

principais dados e a ilustração do cartaz de cada um. 
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Quadro 7  Ficha técnica do filme Sócrates 

 

 

Título original: Socrate 

Título em português: Sócrates  

Gênero: drama/histórico/documentário 

Direção: Roberto Rossellini 

Roteiro: Roberto Rossellini, Jean-Dominique de La 

Rochefoucauld, Marcella Mariani 

Trilha sonora: Mario Nascimbene 

Idioma: italiano 

Ano de produção: 1971 

País de produção: Itália 

Duração: 120 min 

Ator principal: Jean Sylvère (Sócrates) 

Elenco: Jean Sylvère, Anne Caprile, Beppe Mannaiuolo, Ricardo Palacios, Antonio 

Medina, JulioMorales, Emilio Miguel Hernández, Emilio Hernández Blanco, Manuel 

Angel Egea, Jesús Fernández: Cristobolo, Eduardo Puceiro, José Renovales, Gonzalo 

Tejel, Antonio Requena. 

 

Fonte: <https://filmow.com/socrates-t10846/ficha-tecnica/>. Acesso em: 16 jul. 2017. 

 

Quadro 8  Ficha técnica do filme Santo Agostinho 

 

 

Título original: Agostino d’Ippona 

Título em português: Santo Agostinho 

Gênero: drama biográfico 

Direção: Roberto Rossellini  

Roteiro: Roberto Rossellini 

Trilha sonora: música original de Mario Nascimbene  

Idioma: italiano 

Ano de produção: 1972 

País de produção: Itália 

Duração: 121 min 

Ator principal: Dary Berkani (Agostinho) 

Elenco: Virgilio Gazzolo, Cesare Barbetti, Bruno Cattaneo, Leonardo Fioravanti, 

Dannunzio Papini, Giuseppe Mannajuolo, Livio Galassi, Fabio Garriba, Giuseppe Alotta, 

Pietro Fumelli, Giovanni Sabbatini, Valentino Macchi, Ciro Ippolito, Filippo De Gara. 

 

Fonte: <https://filmow.com/Agostino-t10846/ficha-tecnica>/. Acesso em: 16 jul. 2017. 
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Quadro 9  Ficha técnica do filme O destino 

 

 

Título original: Al Massir 

Título em português: O destino 

Gênero: comédia dramática 

Direção: Youssef Chahine 

Roteiro: Youssef Chahine 

Trilha sonora: música original de Kamal El Tawil, Yehia El 

Mougy Idioma: árabe  

Ano de produção: 1997 

País de produção: Egito 

Duração: 135 min 

Elenco: Nour El-Sherif, HaniSalama, Safia El Emari, Mahmoud Hemida, Khaled 

Nabaway, Seif El Dine, Abdalla Mahmoud, Borhan Rogena, Ahmed Fouad Selim, Riad 

Magdildris, Mohamed Mounir, Ahmed Moukhtar, SherifaMaher, Rayek Azzab, Hassan El 

Adl, Faris Rahoma, Ingi Abaza, Karolina Keisar. 

 

Fonte: <https://filmow.com/o destino-t10846/ficha-tecnica>/. Acesso em: 16 jul. 2017. 

 

Quadro 10  Ficha técnica do filme Dias de Nietzsche em Turim 

 

 

Título original: Dias de Nietzsche em Turim 

Gênero: drama biográfico 

Direção: Julio Bressane 

Roteiro: Júlio Bressane, Rosa Dias 

Trilha sonora: música original de Ronel Alberti Rosa  

Idioma: francês  

Ano de produção: 2001 

País de produção: Brasil 

Duração: 90 min 

Ator principal: Fernando Eiras (Friedrich Nietzsche) 

Elenco: Fernando Eiras, Paulo José, Tina Novelli, Mariana Ximenes, Leandra Leal, 

Paschoal Villaboin, Isabel Themudo. 

 

Fonte: <https://filmow.com/dias de Nietzsche em Turim-t10846/ficha-tecnica/>. Acesso em: 16 jul. 2017. 
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Quadro 11  Ficha técnica do filme Entre os muros da escola 

 

 

Título original: Entre les murs 

Título em português: Entre os muros da escola 

Gênero: drama  

Direção: Laurent Cantet 

Roteiro: Laurent Cantet, François Bégaudeau, Robin Campillo 

Idioma: francês  

Ano de produção: 2008 

País de produção: França 

Duração: 124 min 

Ator principal: François Bégaudeau (François) 

Elenco: François Bégaudeau, Louise Grinbergm, Rabah Naït Oufella, Wei Huang, Agame 

Malembo-Emene, Angélica Sancio, Louise Grinberg, Arthur Fogel, Boubacar Toure, 

Burak Özyilmaz, Carl Nanor, Cherif Bounaïdja, Rachedi Dalla Doucoure, Damien Gomes, 

Esméralda Ouertani, Eva Paradiso, Henriette Kasaruhanda, Juliette Demaille, Rachel 

Regulier, Laura Baquela, Lucie Landrevie, Nassim Amrabt, Qifei Huang Rabah, Nait 

Oufella, Samantha Soupirot, Franck Keïta, Anne Wallimann-Charpentier, Cécile Lagarde, 

Frédéric Faujas, Vincent Robert, Olivier Dupeyron, Yvette Mournetas, Julie Athenol, Jean-

Michel Simonet, Olivier Pasquier, Stéphane Longour, Abdoul Drahamane Sissoko, Aline 

Zimierski, Silma Aktar, Gilles Gourmelen, Frédérique Alles, Marianne Auzary, Stéphane 

Leyvigne, Gaelle Bantegnie, Isabelle Mesplede, Valérie Benguigui, Gokmen Nalcakan, 

Jean-François Chauvet, Farida Ouchani. 

 

Fonte: <https://filmow.com/entre os muros da escola-t10846/ficha-técnica/>. Acesso em: 16 jul. 2017. 

 

4.2 Sinopse dos filmes e o diálogo com o livro Filosofando: introdução à Filosofia 

 

A seguir, apresentamos as sinopses dos cinco filmes escolhidos, e estabelecemos o 

diálogo entre estes e os eixos temáticos concernentes ao exercício do filosofar. 

 

4.2.1 Sócrates: sinopse 

 

Sócrates foi produzido para a televisão em 1971. Baseado nos Diálogos de Platão: 

Eutífron, Hípias, Apologia, Fédon e Críton, retrata os últimos anos de vida do filósofo, e a 

própria narrativa do filme é construída por meio de diálogos. 
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Os créditos são apresentados numa espécie de pedra ou lousa de mármore, passando a 

impressão de imagens, sombras de objetos e pessoas. A trilha sonora é totalmente instrumental 

e provoca um clima denso e de suspense à trama. 

O filme inicia com a ordem do comandante espartano para demolir as muralhas de 

Atenas, sob os gritos dos vitoriosos e o olhar de tristeza dos atenienses, obrigados a entoar 

cânticos no momento em que Atenas capitula. É evidente o clima de espanto e admiração dos 

espartanos diante da grandiosidade e beleza do Parthenon e da deusa Atena. Por alguns 

instantes, todos se calam, mas logo invadem a cidade e iniciam a execução dos inimigos. 

Após a ocupação de Atenas pelos espartanos, na casa de Teofrasto estão reunidos 

alguns aristocratas. Enquanto bebem e comem, discutem a derrota de Atenas e o acordo feito 

entre Esparta e o governo dos Trinta Tiranos, liderados por Crítias. Alcibíades, general 

ateniense, é responsabilizado pela derrota. Os dois são ex-discípulos de Sócrates. 

Alguns dias após a ocupação, os espartanos fazem uma distribuição de víveres à 

população. Em meio à confusão na distribuição dos alimentos, inimigos de Sócrates o 

agridem e ele é incitado a denunciar seus agressores ao tribunal, mas se recusa, recordando 

aos atenienses que, se lhe tivessem dado ouvidos e se lembrassem de como havia procurado 

levá-los a ter consciência, saberiam que o único bem é a sabedoria e o único mal é a 

presunção de saber. Um dos interlocutores, irritado, pergunta o que ele pensa e o que sabe 

mais do que os outros sabem. E ele responde: “Eu sei que nada sei” ‒ máxima pela qual é 

conhecido até os dias de hoje. 

Em outra cena do filme, retorna à casa após dois dias. Esquecera-se de que havia ido 

comprar víveres para alimentar a família. É recebido aos prantos pela esposa Xantipa, que 

reclama estar há quase dois dias sem comer com os filhos, além de temer pela vida dele por 

ter adquirido uma infinidade de inimigos ao zombar da ignorância dos atenienses. Cita o 

sofista Hípias, que cobra para ensinar, ao que ele retruca afirmando que nada sabe e que o 

conhecimento não pode ser vendido. 

Em outro momento da trama, acompanhado de vários discípulos se depara com 

dezenas de atenienses crucificados pelos espartanos e inimigos da Tirania dos Trinta. Os 

discípulos lhes perguntam por que seus discípulos Crítias e Alcibíades não cultivaram a 

justiça e tornaram-se criminosos, enquanto Sócrates os chama de loucos e diz que loucos ou 

criminosos é a mesma coisa. Diz que o bem maior, ou seja, a felicidade maior é ser justo e 

conclui que os crimes cometidos são fruto da ignorância do bem, que os mantêm em estado de 
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ânsia perpétua, e que a força que os poderosos têm é em razão de suas fraquezas; tal fraqueza 

advém do medo que os domina: veem-se cercados por inimigos e, pouco a pouco, a lembrança 

do mal cometido os levará à loucura. Assim, a virtude é o conhecimento e a prática do bem. E 

o bom governante terá o apoio dos cidadãos para defendê-lo. Sua conclusão é que o 

conhecimento e a prática da virtude e do bem são pressupostos indispensáveis para o 

exercício do bom governo. 

Sócrates é intimado a apresentar-se diante de Crítias, que o proíbe de se dirigir aos 

jovens por apresentar novas divindades e corromper a juventude. 

A Tirania dos Trinta e o poder de Esparta sobre Atenas é breve. Apoiados por Tebas, 

os atenienses retomam o poder e a democracia é restabelecida em Atenas. 

Na sequência, vemos um ator declamar parte da comédia As nuvens, de Aristófanes. 

Uma sátira ao filósofo. Após a breve apresentação, Sócrates é inquirido por Ânito sobre a 

peça. Afirma que o ator é bom, mas que o Sócrates que ele apresenta não existe. Ânito 

concorda de forma irônica, afirmando que ele se acha o mestre das virtudes. Mas Sócrates 

discorda, afirmando que Ânito está enganado, e que apenas exercita a mesma profissão de sua 

mãe, que era parteira. Sua mãe ajudava as mulheres a dar rebentos à luz, enquanto ele dava à 

luz a verdade, graças a uma arte que ele e alguns deuses conhecem. Sócrates refere-se ao 

método da ironia, que resulta na maiêutica, ou seja, romper com a opinião, com a ignorância e 

manifestar a sabedoria. E conclui que elucidar a verdade só acontece pela via da razão. 

No continuum da película, Sócrates defende um de seus discípulos, Platão, ao concordar 

em que os filósofos devem governar. E utiliza argumentos pertinentes: a forma como os 

governantes são escolhidos é pela sorte; dirigir os negócios do Estado é tarefa difícil. Os 

discípulos concordam, e indagam: se tivessem de fazer uma viagem por mar, escolheriam um 

piloto por sorteio? Todos concordam que não. E o sapateiro, o ferrador, o médico, fariam a 

escolha por sorteio? Novamente negam tal possibilidade. Então, se não confiam nas 

atividades de cada artífice e sendo bons cidadãos estão prontos a entregar os negócios do 

Estado nas mãos de um qualquer, estão se contradizendo. Imediatamente um discípulo lhe 

pergunta: se conhece tão bem a política, por que não a pratica? Ele se defende afirmando que 

seu lugar para combater a injustiça é entre todos, na sociedade, e não em cargos públicos. E que 

sua missão é ensinar a justa prática da política a um grande número de cidadãos, mais do que 

praticá-la. 
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Na continuação do diálogo, ele é instigado por Meleto a dizer onde fica sua pátria, ao 

que responde mostrando sua dedicação a Atenas por toda a vida, até no campo de batalha. E 

que a terra é imensa; existem outros povos com sabedoria, força, prudência, entre outras 

qualidades. Meleto o alerta de que pode ser acusado de ofender os deuses e as tradições 

atenienses. Sua resposta é que as tradições têm um sentido, mas seus significados precisam ser 

avaliados. No caso da democracia, em que os chefes são escolhidos ao acaso e, na maioria, são 

ignorantes na pretensão de que sabem, eles podem ser presas fáceis de qualquer oportunista e 

cometer injustiças. Por isso, a força da calúnia deve ser medida diariamente. 

Sócrates e alguns discípulos presenciam um ritual de oferendas aos deuses. O filósofo 

admite que tudo o que o homem possui advém dos deuses, mas se pergunta se os deuses 

precisam de nossas oferendas. E questiona se não seria muito pouca coisa em troca de 

proteção e amor dos deuses, inclusive esperando ser poupado da morte. Críton afirma que a 

morte é horrível e é mais dolorosa que o nascimento. O filósofo afirma ser possível, mas pode 

ser que ela seja suave, se for próxima da verdade. E conclui ser a morte uma libertação, 

desejando apenas uma coisa: morrer rodeado pelos amigos, permeado pela esperança de 

encontrar no além o repouso do conhecimento. 

Outro momento significativo é a acusação que Meleto fixa no Pórtico dos Arcontes 

contra Sócrates, pedindo a pena capital. Entre as acusações estão as de que Sócrates não acredita 

nos deuses de Atenas, que prega novas crenças e que corrompe a juventude. 

Um discípulo de Sócrates ouve alguém ler as acusações de Meleto e corre até a casa do 

filósofo para dar-lhe ciência disso. Este recebe a notícia sem grande interesse, mas dirige-se 

ao Pórtico dos Arcontes. 

Lísias, considerado o maior orador de Atenas, dispõe-se a defender Sócrates e explica 

que vai elaborar uma argumentação pautada apenas na sua defesa, mesmo que para isso utilize 

um discurso falacioso e eivado de argumentos falsos, inclusive desqualificando os juízes. 

Sócrates recusa a defesa ao perceber que seu defensor está pensando em seu bem, e 

contrariamente causando mal aos juízes. E conclui dizendo a Lísias que o bem maior não é 

apenas a vida. A vida vale a pena ser vivida na verdade. Como aceitar sua defesa, respondendo 

com mentiras às mentiras de seus acusadores? Para o filósofo, a vida só merece ser 

conservada na alegria e a única alegria do homem é a procura da verdade, sem desvios. Lísias 

pergunta se quer que o condenem. Recebe como resposta que, se a democracia quer sua 

morte, deve ter suas razões. Dispensando a ajuda de Lísias, assume sua própria defesa. 
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O filme culmina com o julgamento de Sócrates. Da mesma forma que os governantes, 

os jurados são escolhidos por sorteio. É dada a palavra a Meleto, principal acusador. Inicia seu 

discurso afirmando que não foi movido por interesses pessoais ao fazer as acusações, mas por 

amor a Atenas. Acusa Sócrates de pretender substituir o culto dos antigos deuses pelo culto de 

novos demônios, evitando precisar a natureza daqueles deuses. 

Sócrates inicia sua defesa afirmando que é a primeira vez que está diante de uma 

tribuna, de uma corte de justiça, e critica seus acusadores por criarem uma falsa imagem dele, 

que se ocupa em escutar os mistérios da Terra ou em venerar as nuvens. Recorre ao testemunho 

daqueles que o conhecem, ao concordarem em que se ocupa da educação de muitos jovens, 

mas que o foco central de sua missão é a busca da verdade. 

A acusação está certa de que possui a sabedoria e chama sua única testemunha, o 

irmão de Clerofonte, que se dirige aos jurados e repete o que seu irmão ouviu em Delfos, ao 

perguntar à Pitonisa se havia alguém mais sábio do que Sócrates. A Pitonisa respondeu-lhe 

que ninguém no mundo era mais sábio do que ele. E, intrigado com a resposta, passou a 

pesquisar entre aqueles que se consideravam sábios, procurando o sentido da palavra divina. 

A conclusão foi a de que podia ser considerado mais sábio porque aqueles que se achavam 

sábios tinham a presunção de saber, não sabendo nada, enquanto ele, Sócrates, refletiu, 

chegando à conclusão de que sua ignorância talvez o tornasse o mais sábio. 

Sócrates dirige-se a Meleto, seu acusador, e todas as perguntas que faz a este só 

corroboram sua inocência. Posto que a importância que dá à educação da juventude, o 

respeito às leis, aos juízes, aos membros do conselho, todos eles têm em Atenas a mesma 

preocupação, com a juventude, exceto Sócrates, que a corrompe? Meleto afirma que sim. 

Pergunta a Meleto por que então os pais, parentes e responsáveis pelos jovens não estão ali 

para acusá-lo? Assim, a partir de sua argumentação vai desmascarando Meleto, e diz que as 

acusações têm como base a calúnia. Finaliza sua defesa afirmando que, se Deus lhe deu a 

missão de raciocinar, não desertará dela, mesmo que isso lhe custe a própria vida, uma vez 

que todos os homens têm medo da morte como se tivessem a certeza de que é o maior dos 

males, mas, ao contrário, talvez a morte seja o maior dos bens. 

O tribunal confirma a pena de morte, por maioria esmagadora. Sócrates dirige-se aos 

atenienses dizendo que seu destino, a partir daquele momento, seria a morte, e aos outros, viver 

condenados pela verdade. E toda a sua vida ficaria marcada pela injustiça que hav iam 

acabado de cometer. Pede aos que continuarão vivos que cuidem para que seus filhos sejam 
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punidos caso trilhem o caminho da mentira, do erro, do desejo incontido por dinheiro, e que 

os repreendam e os atormentem, assim como ele fez durante sua existência. 

No final da trama, seus discípulos articulam sua fuga. Mas Sócrates convence Críton de 

que fugir seria motivo de escárnio, de vergonha para seus filhos e, se foi condenado à morte, 

não foi por causa das leis, mas por culpa dos homens. Mas, mesmo condenado por leis 

injustas é seu dever cumpri-las, para garantir a sobrevivência do Estado e das leis, porque 

nasceu, viveu e vai morrer em Atenas, a sua pátria. E conclui seus últimos ensinamentos 

defendendo a imortalidade da alma, uma vez que esta é responsável pela vida e, sendo a alma 

imortal, é necessário cuidar dela durante toda a vida. Assim sendo, a morte não seria o fim. 

Seria boa para os ruins, pois sua ruindade sumiria com eles. E conclui que, desde o 

nascimento, a natureza o condenou à morte, única certeza da existência dos seres vivos. O 

filme termina com a morte de Sócrates. 

 

Fotograma 1  Cena do julgamento de Sócrates 

 

 

Fonte: SÓCRATES (1971). 

 

Fotograma 2  Sócrates discute sobre o belo com o sofista Hípias 

 

 

Fonte: SÓCRATES (1971). 
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Fotograma 3  Sócrates argumenta sobre o bom governo com os discípulos 

 

 

Fonte: SÓCRATES (1971). 

 

4.2.2 Sócrates: o ponto de partida do processo do filosofar é o senso comum 

 

Só é possível aprender a filosofar, ou seja, 

exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os 

seus princípios universais em certas tentativas 

filosóficas já existentes, mas sempre reservando à 

razão o direito de investigar aqueles princípios até 

mesmo em suas fontes, confirmando-os ou 

rejeitando-os ou respeitando-os. 

(KANT, 1983, p. 407-408) 

 

O primeiro capítulo do livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; 

MARTINS, 2013) trata da experiência filosófica. As autoras fazem uso de diversos recursos 

para motivar os alunos no sentido de responder, por exemplo, como é para que serve o pensar 

do filósofo, fazendo a distinção entre informação, conhecimento e sabedoria. Tanto a 

informação quanto o conhecimento podem ser explicados por uma série de conhecimentos, 

como a História, a Sociologia, a Biologia, a Antropologia, a Psicologia, ao passo que a 

sabedoria é um conceito mais amplo que inclui a atitude do filósofo. 

Outra pergunta é se é possível definir Filosofia. Etimologicamente, “filosofia” 

significa amor à sabedoria ou amizade ao saber. Platão e Aristóteles afirmam que a virtude do 

filósofo é admirar-se, ser capaz de se surpreender com aquilo que nos parece óbvio e 

questionar verdades que se nos apresentam como verdadeiras e inquestionáveis. Na epígrafe, 

Kant nos diz que não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. E o filósofo em destaque no 

capítulo é Sócrates, conhecido pela famosa frase: “Sei que nada sei”, que se tornou o ponto de 

partida para o filosofar. 
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O método utilizado para o processo do filosofar ocorre em dois momentos: a ironia e a 

maiêutica. O primeiro consiste em perguntar simulando não saber, o que faz com que o 

interlocutor perceba a ilusão do conhecimento que imaginava ter. O segundo centra-se na 

investigação do conceito. Assim, no processo de perguntas, Sócrates não ensina, mas o 

interlocutor, ao refletir, descobre o que já sabia. 

Uma das conclusões durante o filme, à luz do livro, é a de que em Sócrates o 

pensamento não é alheio ao mundo, o conhecimento não é um saber acabado, mas em 

processo; guiado pelo princípio de que nada sabe, o filósofo critica o saber dogmático e não se 

considera detentor de um saber; apenas contribui para despertar as consciências adormecidas. 

E, por suas ideias, é considerado “subversivo” por perturbar a “ordem”, sendo condenado por 

sua atitude. 

O décimo capítulo do livro, dedicado à busca da verdade, está subdivido em temas. 

Inicia com a teoria do conhecimento, que investiga as condições do conhecimento verdadeiro, 

destacando a chamada filosofia pré-socrática, cujo interesse é explicar o princípio originário 

de todas as coisas (a arkhé, em grego), ou seja, um princípio teórico, fundamento de todas as 

coisas. As autoras destacam Heráclito de Éfeso (534-475 a.C) e Parmênides de Eléia (530-460 

a.C). 

Para Heráclito, todas as coisas mudam sem cessar. Tudo está em eterno devir, em um 

vir-a-ser incessante. Este filósofo ficou conhecido pela frase: “Nunca nos banhamos duas 

vezes no mesmo rio”, posto que na segunda vez não somos mais os mesmos, assim como as 

águas mudaram. Heráclito nos reporta à letra da música “Como uma onda”, de Lulu Santos 

(2010): 

 

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia  

Tudo passa, tudo sempre passará  

A vida vem em ondas, como um mar 

Num indo e vindo infinito  

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente viu há um segundo  

tudo muda o tempo todo no mundo  

Não adianta fugir 

Nem mentir pra si mesmo agora 

Há tanta vida lá fora  

Aqui dentro sempre  

Como uma onda no mar  

Como uma onda no mar  

Como uma onda no mar 
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E assim, o ser é o múltiplo, por estar constituído de oposições internas. O que mantém 

o fluxo do movimento não é o simples aparecer de novos seres, mas a luta dos contrários, pois 

“guerra é o pai de todas as coisas e de todas o rei; de uns fez deuses, de outros, homens; de 

uns, escravos, de outros, homens livres” (HERÁCLITO apud BORNHEIM, 1999, p. 38). O 

fogo é a metáfora da instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir: “Este mundo, igual 

para todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez; sempre foi, é e será um fogo 

eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se conforme a medida” (HERÁCLITO apud 

BORNHEIM, 1999, p. 38). 

Ao contrário de Heráclito, Parmênides afirma que o ser é imóvel, e faz crítica da 

filosofia de Heráclito ao afirmar a imobilidade do ser. Para ele, é inaceitável e impensável que 

uma coisa possa ser e não ser ao mesmo tempo. Dessa forma, conclui que o ser é único, 

imutável, infinito e imóvel. Parmênides é o precursor da distinção entre mundo sensível e 

mundo inteligível e do princípio da identidade. Entre os filósofos que influenciou, estão 

Platão e Aristóteles. 

Em outra corrente de pensadores estão os sofistas, por serem brilhantes na retórica, na 

arte de persuadir, e cobrarem para ensinar. Foram criticados pelos seguidores de Sócrates por 

não se importarem com a verdade e reduzir seus discursos a meras opiniões. No filme, 

percebemos em vários diálogos as críticas feitas aos sofistas e a interessante discussão entre 

Sócrates e Hípias sobre a beleza. Entre os principais sofistas, destacam-se Protágoras e 

Górgias. O primeiro dizia que “o homem é a medida de todas as coisas”. A frase é 

interpretada como a capacidade humana de construir a verdade. Nesse sentido, o logos não é 

divino, mas resulta do exercício técnico da capacidade humana de construir a verdade. 

Górgias era considerado um cético, do ponto de vista do conhecimento. Desenvolveu 

três teses: o ser não existe; se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la; se as 

conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros. Isso significa a separação entre o 

ser, o pensar e o dizer. Ele afirmava que a retórica não leva à verdade, mas à persuasão. 

Além dos filósofos em referência, as autoras detalham o método socrático, já discutido 

anteriormente, constituído por duas etapas: a ironia e a maiêutica. A primeira desconstrói as 

certezas do interlocutor, até que este reconheça a própria ignorância. A segunda dá início à 

procura da definição do conceito, ou seja, o conhecimento brota de dentro de cada um. 

No capítulo 19, o livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 

2013) trata da política normativa. A ênfase é dada aos sofistas, com a retórica, a teoria política 
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de Platão, a teoria política de Aristóteles, a patrística de Agostinho e a escolástica de Tomás 

de Aquino. Sem esquecer que no período do declínio da civilização grega Sócrates 

concordava com Platão em que o filósofo devia governar, posto que o governante era 

escolhido pela sorte, ou seja, por sorteio, e o bom governo deveria ser dirigido por uma 

aristocracia dos mais sábios. 

 

4.2.3 Agostinho de Hipona: sinopse 

 

O filme Agostinho foi produzido para a televisão em 1972. Relata a vida religiosa de 

Santo Agostinho de Hipona (354-430), convertido ao cristianismo na fase adulta, e que se 

tornou bispo de Hipona, importante região do norte da África. Baseado em duas de suas obras 

importantes  Confissões e A cidade de Deus , evidencia o período da vida do religioso 

fervoroso e também filósofo cristão. Sua obra está fundamentada no pensamento de Platão. O 

período compreende o início do declínio do Império Romano, resultado da crise política, 

econômica e social, culminando, com as invasões bárbaras, na fragmentação do Império e no 

processo de formação do sistema feudal. 

Os créditos iniciais do filme são apresentados tendo como pano de fundo um caminho 

de pedras, dando a impressão do percurso de Jesus Cristo até o calvário onde foi crucificado. 

A trilha sonora é composta por um coro de vozes entoando um cântico religioso, produzido a 

partir do século I da era cristã. Mais tarde esse tipo de canto ficou conhecido como canto 

gregoriano, uma vez que no século VI o papa Gregório Magno compilou as principais peças. 

O filme mostra, com relativo rigor, as condições históricas do período, com ênfase nas 

grandes questões culturais e religiosas. A trama fílmica inicia com a viagem de dois 

religiosos, Megálio e Alípio, bispo de Tagaste, a Hipona, localizada no norte da África, 

convocados pelo bispo Valério. 

No caminho, encontram-se com integrantes de uma facção religiosa radical, que prega 

o retorno às tradições dos primeiros cristãos, defendendo uma vida simples, destituída de 

quaisquer bens materiais, inclusive pregando o jejum e uma alimentação mínima. Os dois são 

interpelados por um monge mendicante ‒ Elias. Alípio é indagado sobre quando se 

converterão à pobreza e é criticado por ter negado o que os evangelhos pregavam no 

cristianismo primitivo. São acusados de tornarem-se servos do Estado, ao que Alípio responde 

que a pobreza e a penitência não devem embrutecer os homens e se retira com Megálio, 
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afirmando ser inútil discutir com os fanáticos. Elias pragueja dizendo que os dois queimarão 

nas chamas do inferno por deixarem-se contaminar! É um encontro significativo de duas 

interpretações distintas do cristianismo: Elias, representante dos monges mendicantes que 

permanecem fiéis ao modo como viviam os primeiros cristãos, e Megálio e Alípio, que fazem 

parte do cristianismo, já reconhecido e tornado religião oficial do Estado romano. 

Alípio diz a Megálio que eles são piores do que os maniqueus, que gostariam que os 

homens comessem apenas grama e acreditam que o mal está em tudo que é da carne, que 

todos deviam beber da água suja porque a água fresca provoca prazer sensual quando é bebida 

e que gostariam que o homem se destruísse, para eliminar o mal que se esconde dentro de 

cada ser humano. Gostariam de ser salvos por seus méritos e não pelos de Cristo! No diálogo, 

há uma referência à heresia maniqueísta, além dos donatistas, facção mais radical que faz 

inclusive uso da violência física. Os donatistas são proibidos de manifestarem suas ideias e 

vivem na clandestinidade. 

Os dois viajantes chegam à cidade, que fervilha de mercadores e artífices de todas as 

atividades. Percebe-se uma diversidade de pessoas das mais diferentes regiões. Entre as 

atividades artesanais estão a tecelagem e a tinturaria de tecidos, feita pelos integrantes do 

mosteiro onde vive Agostinho. 

Alípio e Megálio são recebidos pelo bispo Valério e levados à presença de Agostinho, 

que está pregando para os neófitos, pedindo que a discórdia fique longe de todos, porque ela 

nasce quando amamos somente a nós mesmos. Diz que, para serem admitidos no mosteiro, 

terão de aprender a ler e escrever bem. 

Na sequência, todos se reúnem para a refeição. Alípio explica que atravessaram a 

cidade para chegar ao destino, e afirma que é uma “Babilônia”. Um dos religiosos concorda, 

dizendo que todo o Império agora é uma “Babilônia”. Alípio diz ter encontrado monges 

heréticos. Outro religioso diz que são como os criminosos, que roubam os passageiros ou os 

matam. E que, além de roubarem a verdade dos cristãos, eles os separam da Igreja. Todos 

concordam em que o mundo parece devastado por uma confusão invencível. O Império está 

dividido e em discórdia. A unidade da Igreja está ameaçada pela heresia e pelas seitas. Antes, 

a heresia de Ário, depois os maniqueus, agora, entre eles, os donatistas. 

As discussões giram em torno das questões religiosas, econômicas e políticas. Esse é o 

período entre a morte de Teodósio e o governo de Honório. É um período de crise e de 

transição. O Império é dividido em Oriente e Ocidente e Constantinopla torna-se a mais 
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importante cidade. Além disso, sofrem com a pressão dos bárbaros. Outro cristão afirma que o 

Imperador Honório saberá defender Roma e a Igreja por ser um cristão fervoroso e pediu para 

que em todas as igrejas se reze para que a mão de Deus segure os bárbaros que estão 

pressionando as fronteiras. 

Na cena seguinte, o bispo Valério dirige-se aos fiéis, explicando que já sente o peso 

dos anos e dos tempos difíceis que estão vivendo e que a Igreja precisa de um pastor com 

muita força. Diz que ninguém melhor do que Agostinho poderia combater os hereges, 

anunciar aos pagãos a salvação, ensinar, batizar e pregar com nova energia. Um cristão que 

foi ordenado padre, que esteve em Milão e Roma, conheceu os grandes dignitários do 

Império, percorreu a Numídia, batizando muitos pagãos, romanos, berberes, púnicos. Os 

próprios hereges escutam com admiração seus discursos cheios de uma fé que brotou da graça 

de Deus. 

Agostinho diz que não pode aceitar, porque todos conhecem seu orgulho, os pecados 

que cometeu, o mal que causou a sua mãe, o abandono da mulher e do filho, os anos no vício 

e o orgulho de confundir a sabedoria de Deus e proclamar que Cristo era apenas um homem. 

Entretanto, seu argumento é refutado por muitos dos presentes que também pecaram e foram 

convertidos graças ao próprio Agostinho. Um a um, os integrantes vão confessando seus 

pecados e afirmando que, graças a ele, retornaram ao caminho do bem, e que, quando um 

homem chora pelos seus próprios pecados, é filho predileto de Deus. Ele é ovacionado por 

todos os presentes e eleito bispo de Hipona. 

Após a consagração pela assembleia, Agostinho prepara-se para assumir a função de 

bispo. Enquanto arruma seus pertences, o auxiliar separa seus escritos: “A verdadeira 

religião”, “O costume dos maniqueus”, “Contra os acadêmicos”, “O livre arbítrio”, “A 

imortalidade da alma”. 

Agostinho recorda-se do período em que estava doente da alma, coberto de chagas e 

de quando ia buscar o prazer, que o seduziu com seus dolorosos laços: os desejos, o ciúme, o 

furor, as brigas. Amar e ser amado seria mais doce, se até no corpo da pessoa amada 

conseguisse sentir a própria loucura. Assim, despede-se de todos e dirige-se até o centro 

eclesiástico de Hipona para assumir sua nova missão. 

Na sequência do filme, Agostinho profere uma prédica diante de Valério e os demais 

presentes. Durante a prédica, Valério passa mal e se retira, pedindo que continue, uma vez que 

são os jovens que precisam dele, não ele que já estivesse mais próximo da morte. 
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Na cena seguinte, Agostinho dirige o ritual que encomenda o corpo do bispo Valério. 

Ao final da cerimônia, Macróbio, o bispo donatista de Hipona, invade a Igreja e acusa 

Agostinho de indigno, e diz que ele não contou tudo. Agostinho deixa-o falar, e Macróbio 

acusa-o de herético, por ter sido maniqueísta e pecador contumaz antes de sua conversão. 

Após confirmar tais acusações, Agostinho cita o apóstolo Paulo, afirmando que Deus criou as 

coisas mais desprezíveis para confundir o mundo. Macróbio questiona o duvidoso batismo de 

Agostinho, que responde ser o batismo uma dádiva de Deus, e o faz em nome dele e conforme 

a doutrina da Igreja una e indivisível. E acusa os donatistas de se fecharem suas igrejas em 

uma seita, abandonando a caridade e consequentemente a fé, porque não a fé sem caridade. 

Sem argumentos, Macróbio chama Agostinho de mentiroso e herege e é expulso da igreja aos 

empurrões. Agostinho aconselha aos religiosos que se os donatistas persistirem em dizer que 

não é bispo legítimo da Igreja Católica, respondam-lhes que Agostinho carrega seu fardo e 

prestará contas à justiça de Deus. 

Em outra cena, Agostinho é convocado por dois irmãos, um cristão e outro pagão, para 

submeter ao seu parecer a partilha de uma herança deixada pelo pai. Agostinho fica feliz em 

saber que os dois preferem a justiça divina à justiça dos homens para resolver a questão. O pai 

ao morrer deixou todos os bens divididos em duas partes: uma para a Igreja e a outra a 

Papírio, o filho cristão, não deixando nada para Sisto, por ser pagão. Agostinho propõe que os 

bens sejam divididos em três partes: uma para Sisto, outra para Papírio e a terceira para a 

Igreja de Hipona. Papírio não acha justa a partilha e a leva a outra instância, o Tribunal 

Imperial, que decide que o testamento é indiscutível e que a partilha deve ser mantida de 

acordo com o decidido pelo pai. 

Agostinho argumenta que o juízo do tribunal respeita a lei ao pé da letra, mas a lei é 

feita para o homem, não o homem para a lei. E redige uma ata de doação: a igreja doará a 

totalidade de sua parte a Sisto, restituindo-lhe, assim, os seus direitos. Seus conselheiros dizem-

lhe que os bens são necessários à comunidade e que a partilha está de acordo com a lei. Sua 

resposta é que a lei dos homens às vezes é contrária e a caridade é mais importante que a lei. 

No decurso da trama, os religiosos conversam sobre os convertidos ao cristianismo, 

que abandonaram a magia, as profecias das Sibilas, entre outras coisas. Alípio relata a 

situação política, econômica, social e religiosa da época, agitada por uma infinidade de 

disputas doutrinais. Afirma que desde que o cristianismo triunfou fala-se de paz, mas se faz a 

guerra. E critica os cristãos que, após dominarem o mundo, não permitem que mais ninguém 

os conteste. Entretanto, os conflitos e a desordem só aumentaram. 
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Percebemos a cidade abarrotada de gente, das mais diversas etnias, assim como a união 

de pessoas do mesmo sexo. Alípio e Milésio encaminham-se até a barbearia, onde presenciam a 

discussão entre um gladiador e um homem com vestes de mulher. O gladiador é Cotetto, que 

pergunta por que os éditos imperiais ainda não são respeitados naquela parte da África. 

Os dois dirigem-se ao ateliê de Túlio e, ao verem os trabalhos de seu filho, questionam 

a dimensão estética de suas obras e indagam por que ele não continua a obra de Túlio. 

Recebem como resposta que as obras devem falar ao espírito e não aos sentidos, ao que Alípio 

retruca que não se pode separar o sentido do espírito. Outro detalhe importante da trama é a 

percepção de que as obras de grandes pensadores da época estão disponíveis na biblioteca da 

cidade, mas, sendo esta privilégio e controle da Igreja Católica, é inacessível a todos. 

O filme termina com Agostinho, já velho, dirigindo o ritual da eucaristia para sua 

congregação, citando trechos das suas obras principais  Confissões e Cidade de Deus , ao 

mesmo tempo em que Roma é dominada pelos “bárbaros” e o cristianismo é considerado uma 

das causas do declínio e queda do grande império. 

A trama é uma síntese da vida e da obra de Agostinho, além de historicamente mostrar 

a separação do Império Romano em Oriente, com capital em Constantinopla, e Ocidente, com 

Roma permanecendo capital. Retrata também o fortalecimento da Igreja Católica e a 

perseguição aos heréticos e a transição do mundo antigo e o início do feudalismo. A figura de 

Agostinho é o destaque, sendo mostrados tanto seu combate às heresias quanto a crítica ao 

sensualismo. Percebe-se a influência da filosofia platônica em sua obra, virtude indiscutível 

na oratória e nos sermões, marca de seu serviço pastoral e que colaborou de forma 

determinante para a expansão do cristianismo em diversas regiões do mundo. 

 

Fotograma 4  Reflexão sobre a crise do Império Romano e o papel da Igreja Católica 

 

 
 

Fonte: SANTO AGOSTINHO (1972). 
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Fotograma 5  Agostinho faz a prédica sobre o tempo e a eternidade de Deus 

 

 
 

Fonte: SANTO AGOSTINHO (1972). 

 

Fotograma 6  Agostinho e alguns bispos na biblioteca de Hipona 

 

 
 

Fonte: SANTO AGOSTINHO (1972). 

 

Fotograma 7  Ritual de sagração de Agostinho como bispo de Hipona 

 

 
 

Fonte: SANTO AGOSTINHO (1972). 
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4.2.4 Agostinho de Hipona: o platonismo a serviço da fé 

 

No décimo capítulo do livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; 

MARTINS, 2013), destaca-se o principal representante da filosofia patrística: Agostinho, 

bispo de Hipona. Ele viveu durante o declínio do Império Romano, com o avanço das 

invasões bárbaras e o início da Idade Média. É considerado por muitos teóricos como o último 

pensador antigo e o primeiro moderno. No filme, percebemos que retomou a filosofia de 

Platão por meio de seus comentadores, especialmente Plotino, adaptando-a ao cristianismo. 

Aceitou a teoria platônica, mas substituiu o mundo das ideias pelas ideias divinas. Também 

adaptou a teoria da reminiscência, de Platão, desenvolvendo a teoria da iluminação, segundo a 

qual recebemos as verdades eternas de Deus. Assim, mesmo imperfeitos e inquietos, somos 

capazes de intuir verdades imutáveis e absolutas; aí residiria a certeza da existência de uma 

verdade imutável, que é Deus. Nesse sentido, a razão se tornaria serva da fé. 

No capítulo 19, as autoras apresentam o Agostinho político, a partir da obra A cidade 

de Deus, que trata de teologia e filosofia da história. Essa obra refuta as críticas mais comuns 

ao cristianismo e critica o paganismo. 

 

Ao discutir sobre as relações entre política e religião, refere-se às duas 

cidades, a “cidade de Deus” e a “cidade terrestre”. À cidade terrestre cabe 

zelar pelo bem-estar das pessoas e pela garantia de justiça. A cidade de 

Deus, ao contrário do que se poderia pensar, não é apenas o reino de Deus 

que se sucede à vida terrena, porque as duas cidades não estão apartadas, 

mas constituem dois planos de existência na vida de cada um. Todos vivem a 

dimensão terrena vinculada à sua história natural, à moral, às necessidades 

materiais e ao que diz respeito a tudo o que é perecível e temporal. 

(ARANHA; MARTINS, 2013, p. 245) 

 

Essa obra desencadeou diversas interpretações, aguçando o confronto entre o poder do 

Estado e o da Igreja ao defender a superioridade do poder espiritual sobre o temporal. Daí 

resultaram inúmeros conflitos entre reis e papas. 

 

4.2.5 O destino: sinopse 

 

O filme se passa no século XII e relata um período da vida de Averróes, filósofo, 

médico e juiz. A trama inicia mostrando o suplício e a execução de Gerard Breuil, acusado de 

heresia pelo tribunal da Inquisição da Igreja Católica por ter traduzido a obra do filósofo árabe 

Averróes, considerada herética. Enquanto a sentença é enunciada diante de uma multidão, 
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imagens de estátuas de santos são enquadradas em planos e contraplanos. Ouve-se o grito de 

Breuil ordenando a Joseph, seu filho, que leve sua mãe para longe daquela cena. Enquanto o 

pai é consumido pelas chamas, Joseph deixa a cidade com sua mãe. Durante a viagem, ela 

morre e Joseph migra para Córdoba, região da Andaluzia, onde reside Averróes. 

Os créditos iniciais do filme, grafados em árabe, têm como cenário a fogueira que 

consome o corpo de Breuil, enfatizando o momento conturbado da Idade Média, assim como 

o início do seu declínio. É um período de transição, de intolerância religiosa e política, auge 

dos processos inquisitoriais da Igreja Católica, mas também de muita riqueza cultural e 

efervescência comercial e política. 

Ao chegar a Córdoba, Joseph se depara com um desfile do califa, ovacionado por uma 

multidão. Ali está também um grupo de fanáticos liderado por um emir considerado santo, 

que defende a leitura do Alcorão “ao pé da letra” e a guerra santa. Na medida em que exaltam 

o governante, tramam sua deposição e a tomada do poder para impor suas leis 

fundamentalistas. Joseph aproxima-se da praça onde ocorre o comércio e presencia a disputa 

de dois homens interessados em adquirir o mesmo livro. Um deles é representante do califa e 

tem ordens para adquiri-lo, mas é convencido pelo outro, que necessita do livro para seus 

estudos. Joseph lhe pergunta onde pode encontrar Averróes. O outro diz que ele é seu 

professor e o conduz. Joseph é recebido pela família do filósofo e está à mesa fazendo a 

refeição quando Abdallah, filho do califa, convida-o para um passeio à taberna, mas ele 

recusa. 

Na cena seguinte, Averróes está jogando xadrez com o califa. O governante reclama 

dos dois filhos, considerando-os casos perdidos. O filósofo aconselha-o a dar 

responsabilidades de fato aos dois. A partida termina com mais um xeque-mate: Averróes 

perde sempre. 

Enquanto isso, na taberna, o casal cigano Marwan e Manuela, que têm Abdallah como 

um filho, livram-no temporariamente de um dos fanáticos, dançando e cantando, mas não 

evitam que ele acompanhe o grupo. Lenta e gradualmente, Abdallah converte-se aos 

ensinamentos fundamentalistas da seita dos almóadas, tornando-se intolerante, avesso à 

dança, à música e ao amor de Sarah, irmã de Manuela. O ritmo repetitivo e as orações que 

entoam à exaustão e levam ao transe facilitam a doutrinação. 

Averróes agora está rodeado de alunos ensinando-lhes: “Um idiota preguiçoso aprende 

dois versos do Corão e se arvora um intérprete da lei divina. Ele é um piedoso? A verdadeira 
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compreensão desses textos exige anos de reflexão, pesquisa e trabalho”. E conclui que 

ninguém pode clamar que conhece toda a verdade. 

Marwan sugere que Averróes alerte o califa sobre o perigo que a seita representa. No 

caminho de casa, Marwan é atacado por um grupo de fanáticos, mas é salvo por Nasser, filho 

do califa. A ideia era calar sua voz e, como consequência, a música. Após algumas semanas, 

Marwan se recupera e volta a cantar. 

Abdallah adere à seita e abandona tudo o que é considerado mundano e que o afaste 

das leis do Corão. Al Mansur, o califa, é alertado de que o emir está doutrinando milhares de 

jovens e que este fundamentalismo ameaça o Estado e a cultura, ou seja, toda a Andaluzia. 

Sem saber que o sheik Riad, seu conselheiro de confiança, é o líder da conspiração, o califa 

não acredita na existência da conspiração. Ele ordena a execução do agressor de Marwan, mas 

Averróes o alerta de que não é um homem, mas um movimento que desafia sua autoridade. 

Em seu orgulho, Al Mansur afirma que ninguém pode tomar-lhe o poder. Averróes sugere que 

o Califa interrogue o agressor e o obrigue a dizer a quem está servindo e afirma que ele foi 

incitado por conspiradores e pede que a lei decida o que fazer. Ao ser interrogado, o rapaz não 

diz quem é seu líder e que, se tiver outra oportunidade vai concluir o trabalho de calar 

Marwan para sempre, pois o considera inimigo de Deus, uma vez que bons muçulmanos não 

cantam. 

O agressor é sentenciado a cinco anos de prisão. O califa discorda da pena capital 

comutada em prisão por Averróes, e afirma que decide sobre os interesses do país, que foi 

desobedecido e que o sheik Riad e o Conselho dos Teólogos são também contrários à decisão. 

O prisioneiro é encontrado enforcado na prisão. A versão oficial é que cometeu suicídio, mas 

na verdade foi executado a mando do califa sob a inspiração do emir. Para os fanáticos, foi 

suicídio por se tratar da tradição entre eles. Averróes assina sua carta de demissão como juiz 

de Córdoba, mas é convencido por Nasser a permanecer no cargo. 

Abdallah visita Marwan ainda convalescendo e exige que ele ore, e este percebe que o 

garoto foi doutrinado pela seita fanática do Emir. Manuela também desconfia de que o jovem 

foi convertido e que trama a morte do próprio pai, o califa. 

Marwan visita a casa de Averróes e os encontra cantando. Sua voz continua a mesma e 

todos cantam e dançam. É a demonstração de que a música e a dança são imprescindíveis para 

celebrar a vida. Mas, nesse momento percebem que a biblioteca está em chamas e correm para 

tentar salvar os livros e escritos do filósofo. Joseph tranquiliza Averróes, pois, temendo o 
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pior, havia transferido todas as obras para o porão da casa. Agora Averróes tem certeza de que 

o sheik Riad quer silenciá-lo de uma vez por todas. O califa não acredita que o sheik conspira 

contra ele. Nasser não consegue convencer o pai de que este “alimenta” seu mais temível 

inimigo. 

Sabendo que o sheik deseja que a obra de Averróes seja destruída, seus alunos e 

adeptos passam a copiar sua obra e levar para diversos lugares do mundo conhecido. Todos 

mantêm segredo: nem o filósofo deve saber que sua obra está sendo copiada e levada para 

lugar seguro. Vemos Averróes escrever sobre sua filosofia e teologia: a sabedoria guia o 

teólogo virtuoso em seu estudo, a que chamamos de “silogismo”. E a lei divina guia o filósofo 

em seu estudo, a que chamamos “razão”. A razão é o estudo da lei divina. A filosofia é o 

estudo da sabedoria. Tudo o que foi deduzido a partir da lei divina está submetido à 

interpretação. Nenhum muçulmano devoto deve duvidar disso. A razão é a irmã divina da lei. 

O suposto conflito entre essas é uma invenção maliciosa. 

Manuela descobre que Abdallah aderiu à seita do emir. Marwan o resgata da fortaleza 

do fanático, mas é assassinado por Borhan. Abdallah volta a si e abandona a seita. Joseph 

embarca numa canoa e, não conhecendo a região, é tragado por uma corredeira, perdendo 

todos os livros. Então, retorna a Córdoba para continuar a missão de salvar a obra de 

Averróes. Nasser conduz as obras até o Egito. Assim, cada um dos adeptos difunde sua obra 

que é salva da insanidade e do fanatismo político e religioso. 

Abdallah e Nasser descobrem os planos do sheik Riad e o califa Al Mansur elimina a 

conspiração. Assim, pai e filhos se reconciliam, mas Averróes é expulso de Córdoba e sua 

obra é queimada em praça pública. 

Averróes é bastante respeitado e admirado por seus aprendizes, a quem transmite com 

muita sapiência seus conhecimentos, além de ter uma vida exemplar. O filme é um relato 

histórico fiel ao período em que se torna uma ameaça ao califa Al Mansur. O filme é mais do 

que o relato da vida do filósofo: é também a apresentação de uma região tolerante em relação 

às diversidades, à cultura, rica na produção do conhecimento, festiva. Percebe-se a celebração 

da vida com a música da região, pouco conhecida ou divulgada no ocidente. Entretanto, 

manifesta a ação de grupos fundamentalistas, intolerantes e perseguidores, tão comuns nas 

sociedades humanas desde o início do processo civilizador. 

O contexto histórico do período é representado com relativa fidedignidade, ressaltando 

questões como a efervescência comercial, a criatividade, uma medicina avançada, assim como 
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o desenvolvimento no pensamento filosófico e no Direito, a tolerância religiosa e cultural, 

mesmo que ameaçada pelo avanço cristão a partir do movimento das Cruzadas. Averróes é 

retratado com certa fidelidade por sua postura virtuosa no que diz respeito às leis, à livre 

interpretação do Alcorão e à defesa de que a razão e a fé podem dialogar sem que uma se 

sobreponha à outra. Além da filosofia, estudou teologia, matemática, astronomia e medicina, 

tendo publicado vários escritos. É considerado um grande comentarista da obra de Aristóteles. 

Sua influência ultrapassou seu tempo, chegando até nossos dias. Assim, Averróes foi perseguido 

e censurado por sua postura tolerante e sua defesa da leitura interpretativa dos livros religiosos. 

A trama fílmica pode ser considerada uma aventura, uma exaltação ao amor, à música 

e à dança, além de uma sátira a toda e qualquer forma de intolerância, no ocidente ou no 

oriente. É também um relato do respeito ao outro, ao diferente, e uma tortuosa jornada rumo 

ao progresso e ao desenvolvimento humano. 

O filme é também a saga de um grupo de seguidores de Averróes na transcrição de 

suas obras, em longas viagens a cavalo ou mula, enfrentando as intempéries, com a missão de 

resguardar o conhecimento humano. Assim, graças a Averróes e seus seguidores, foi possível 

garantir às gerações futuras o conhecimento tanto de suas obras quanto das do filósofo grego 

Aristóteles. 

A película termina com a saída de Averróes e sua família de Córdoba, enquanto sua obra 

é destruída pelo fogo. Assim, o filme inicia com a fogueira queimando um discípulo de 

Averróes e termina com outra fogueira, consumindo os livros do pensador. Antes de partir, 

Averróes é informado de que sua obra está salva em outras regiões, levada por seus seguidores. 

Vale ressaltar as frases finais do filme: “As ideias têm asas. Ninguém pode parar seu voo”. 

 

Fotograma 8  Livros de Averróes são queimados em praça pública 

 

 
 

Fonte: O DESTINO (1997). 
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Fotograma 9  Marwan e Manuela observam os fanáticos da seita do emir 

 

 
 

Fonte: O DESTINO (1997). 

 

Fotograma 10  Riad conspira contra o califa 

 

 
 

Fonte: O DESTINO (1997). 

 

Fotograma 11  Averróes interpreta a obra de Aristóteles 

 

 
 

Fonte: O DESTINO (1997). 
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4.2.6 Averróes: a contribuição árabe para a filosofia ocidental 

 

No capítulo 24 do livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 

2013), que trata da Ciência antiga e medieval, percebe-se a pouca importância dada às 

contribuições deixadas pelos árabes, principalmente na região de Andaluzia, sul da Espanha. 

A herança é vasta. Os estudos de Óptica, Geografia, Geologia e Meteorologia, com a criação 

de observatórios astronômicos, a Álgebra e o uso de algarismos, além da inestimável 

contribuição com a tradução das obras de Platão, Aristóteles e Plotino. 

Um nome que se destaca na filosofia é Averróes. Foi médico, astrônomo e filósofo. 

No filme, são visíveis os embates travados entre fé e razão. O filósofo conservou a mente 

aberta, defendendo uma ciência laica e uma sociedade civil separada da Igreja, como 

evidenciado no filme. Foi um comentarista de Aristóteles, responsável pela retomada do 

aristotelismo no ocidente cristão. O filósofo Tomás de Aquino foi o primeiro a ter contato 

com a obra de Aristóteles, graças a Averróes. Entretanto, o pensamento de Averróes foi 

perseguido pela Igreja, em função das interpretações da versão árabe. As contribuições da 

cultura árabe e a influência da ciência com o tempo foram esquecidas, talvez em decorrência 

da sobreposição do islamismo fundamentalista ao pensamento racional, dificultando o 

desenvolvimento da pesquisa científica. 

 

4.2.7 Dias de Nietzsche em Turim: sinopse 

 

Filme brasileiro dirigido por Júlio Bressane, relata o intervalo entre abril de 1888 e 

janeiro de 1889, quando o filósofo Nietzsche (1844-1900) viveu na cidade de Turim, Itália. 

Foi o período em que escreveu suas obras mais conhecidas, entre as quais Ecce Homo, 

Crepúsculo dos ídolos e Ditirambos de Dionísio, e refletiu sobre suas próprias ideias, além de 

envolver-se com a arte, a ciência e sua produção filosófica e artística. A proposta do diretor é 

retratar como seria Nietzsche no momento em que reflete e escreve sobre sua vida e obra. O 

personagem central é o narrador da trama, enquanto que os demais personagens são relevantes 

como componentes do roteiro. Nenhum diálogo sonoro com os demais, apenas diálogos 

gestuais. Assim, durante o filme, apenas a voz do personagem que interpreta Nietzsche é 

ouvida. Portanto, o diretor do filme consegue fazer uma síntese do pensamento filosófico de 

Nietzsche em pouco mais de 85 minutos. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/J%C3%83%C2%BAlio_Bressane
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O filme inicia tendo como cenário o estúdio responsável pela produção e o Rio de 

Janeiro como paisagem, além de alguns trechos da música “Cidade maravilhosa.” Os créditos 

iniciais aparecem em fundo preto, com os principais patrocinadores, diretor e atores 

participantes da trama fílmica. A película é construída de modo pouco usual, numa mistura de 

cenas em câmera Super 8, coloridas e branco e preto, além de mostrar imagens de arquivo de 

Nietzsche no sanatório onde foi internado após mergulhar na demência total, até sua morte, 

em 1900. 

As primeiras imagens do filme são retratadas como se a câmera estivesse no ombro do 

cinegrafista, mostrando uma paisagem noturna do mar e o som das ondas na praia. Ao fundo, 

luzes ofuscando a cidade. O percurso é acompanhado de uma ópera, enquanto a câmera 

percorre as ruas estreitas com uma tosca iluminação. Percebem-se sapatos caminhando sobre 

uma calçada ladrilhada com formas diversas. 

Ouve-se o barulho do trem e o apito avisando a chegada na estação, além de fotos em 

branco e preto de um casarão de bela arquitetura, ladeado por uma praça e muitas árvores. 

Ainda em imagens em branco e preto, vemos Nietzsche caminhar ao lado dos trilhos da 

ferrovia. 

Na cena seguinte, é mostrada a praça central de Turim e o som dos sinos anuncia o 

início dos rituais religiosos. Em destaque, a estátua de um cavaleiro montado num cavalo com 

a espada em riste. Vê-se o filósofo sentado à mesa, escrevendo e narrando suas primeiras 

impressões sobre Turim, afirmando que não há período melhor para conhecê-la. Sua definição 

é a de uma cidade digna, severa, cidade-residência, com arquitetura do século XVII, cada 

pedra conservando a calma aristocrática, além da uniformidade de gostos que se estende até a 

cor. Toda cidade é amarela ou ocre avermelhado. Um lugar clássico, tanto para os pés quanto 

para os olhos. Finaliza suas impressões sobre a cidade citando uma de suas obras principais: 

Além do bem e mal. 

Sobre a música, afirma que faz o elogio de Bizet à custa de Wagner e explica que 

romper com o músico alemão foi um destino. Sobre os filósofos, pergunta: o que exige um 

filósofo de si mesmo? Em primeiro lugar, superar-se em si e ao tempo, tornar-se atemporal. 

Deve lutar contra tudo aquilo que o faz filho de seu tempo. Sobre a música, afirma que sem 

ela a vida é um erro. Nietzsche elogia a cidade e afirma que nunca se sentira tão bem. O 

filósofo afirma ter ouvido Carmen, de Bizet, pela 20ª vez, e que cada vez que a ouvia tinha a 

impressão de ser mais filósofo, melhor filósofo do que normalmente acreditava ser, tornando-
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se indulgente e feliz. E continua a elogiar a obra em seus detalhes: tudo o que é divino se 

move com pés delicados (primeira sentença de sua estética). 

Na cena seguinte, o filósofo está escrevendo sobre a música e diz que um senhor 

Brandt está promovendo um curso sobre seus livros na Universidade de Copenhague. 

Pergunta-se onde encontrou coragem para falar de alguém desconhecido e afirma que 

somente o depois de amanhã lhe pertence, e que alguns homens nascem póstumos. E 

continua: toda filosofia até agora foi um mal-entendido sobre o corpo. O corpo é o pensador. 

Em outro momento, critica conceitos que considera vagos, tais como “germânicos”, “semita”, 

“ariano”, “cristão”, “alemão’, e como se sente ao ouvir antissemitas pronunciarem 

“Zaratustra”. 

A seguir descreve uma das ideias-chave de seu pensamento: o eterno retorno, a mais 

elevada forma de afirmação que se pode alcançar. E explica que, quando caminhava pelos 

bosques e se deteve num imponente bloco de pedra na forma de pirâmide, veio-lhe esse 

pensamento. Todo o ser queria vir a ser palavra. O vir a ser. Assim, essa vida se repetiria 

eternamente, ou seja, o eterno retorno do idêntico, do mesmo, na mesma ordem e do mesmo 

modo, e ele próprio. A eterna ampulheta da existência. 

Na sequência, afirma que entende o filósofo como um terrível corpo explosivo, diante 

do qual tudo corre perigo, e se considera discípulo do filósofo Dionísio, mas preferia ser um 

sátiro a ser um santo. Afirma que, se faz a guerra ao cristianismo, é porque lhe é facultado, 

porque nunca experimentou contrariedades e que foi respeitado pelos mais sérios cristãos, 

mesmo porque está longe de guardar ódio àquele que é cristão. A cena que segue agora é em 

branco e preto. Nietzsche exalta, no dia em que completa 44 anos, o privilégio de sua produção 

filosófica, e cita algumas: O anticristo, Os ditirambos de Dionísio, O crepúsculo dos ídolos. 

Fica feliz por estar na cidade há dois meses e só ter adoecido duas vezes, e pela 

existência de uma multiplicidade de locais que cultivam a música, assim como várias 

bibliotecas. Dentre as suas principais considerações está a de que um dia seu nome será a 

lembrança de algo terrível, de uma crise como jamais houve sobre a terra. Da mais profunda 

colisão de consciências, de uma decisão conjurada contra tudo que até então foi acreditado, 

santificado, requerido, e conclui que não é um homem, mas uma dinamite, e sua verdade é 

terrível, uma vez que até agora se chamou à mentira, verdade. Transvaloração de todos os 

valores, eis sua fórmula para um ato de suprema autognose da humanidade. A sequência da 

película alternada em cores e em branco e preto mostra o filósofo olhando fotos suas e de sua 

mãe, enquanto continua sua reflexão, afirmando que a fortuna de sua existência, uma 
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singularidade talvez, está em sua fatalidade, ou em forma de enigma, de como seu pai já está 

morto e como sua mãe ainda vive e envelhece. 

Agora reflete sobre a arte: o desenvolvimento da arte está ligado a dois impulsos 

artísticos, o apolíneo e o dionisíaco. O nome foi emprestado do mundo dos deuses gregos: 

Apolo, deus da serenidade, é o nome grego para a faculdade de sonhar. É o princípio da luz 

que faz surgir o mundo a partir do caos originário. É o princípio ordenador que, tendo domado 

as forças cegas da natureza, submete-as a uma regra. Dionísio, deus estrangeiro e errante, é o 

nome grego para o êxtase, para a embriaguez, estado que destrói, despedaça, abole o infinito e 

o individual. Dionísio é o deus do caos, da desmesura, da deformidade, da fúria sexual e do 

fluxo da vida, é o deus da música, a arte universal, mãe de todas as artes. A arte e nada mais 

que a arte torna a vida possível. Ela é a grande aliciadora da vida. O grande estimulante da 

vida. A arte é a única força de resistência superior contra toda forma de negação da vida. 

Na sequência da trama, escreve à sua mãe afirmando que se tornou famoso em toda a 

Europa e em Nova York, conhecido por nobres e grandes intelectuais, além de mulheres 

fascinantes. Nietzsche conclui que traz a guerra, não de povo contra povo, mas a todos os 

acasos absurdos. Povo, classe, raça, profissão, educação e cultura. Uma guerra no terreno do 

espírito. Com as armas do espírito. A cena culmina com Nietzsche abraçado ao cavalo, que 

está sendo açoitado pelo cocheiro. 

Nietzsche continua em seu delírio. Afirma que já viveu entre os homens e conhece 

tudo. Cita que foi avatar em quase todas as regiões do mundo: foi Buda, Dionísio, Alexandre, 

César, Shakespeare. Entre alucinações, encena uma peça teatral em honra ao deus Dionísio. O 

filme termina com as imagens simultâneas do personagem do filme e de Nietzsche em estado 

de demência, ao lado de sua irmã. 

 

Fotograma 12  Nietzsche escrevendo suas obras 

 

 
 

Fonte: DIAS DE NIETZSCHE EM TURIM (1991). 
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Fotograma 13  Nietzsche ao piano 

 

 
 

Fonte: DIAS DE NIETZSCHE EM TURIM (1991). 

 

Fotograma 14  Nietzsche em Turim 

 

 
 

Fonte: DIAS DE NIETZSCHE EM TURIM (1991). 
 

Fotograma 15  Nietzsche encenando uma peça ao deus Dionísio 

 

 
 

Fonte: DIAS DE NIETZSCHE EM TURIM (1991). 
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4.2.8 Nietzsche: a transvaloração dos valores 

 

O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel 

de metáforas, [...] antropomorfismos, enfim, uma 

soma de relações humanas, que foram enfatizadas 

poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e 

que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, 

canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, 

das quais se esqueceu que o são, metáforas que se 

tornaram gastas e sem força sensível, moedas que 

perderam sua efígie e agora só entram em 

consideração como metal, não mais como moedas. 

(NIETZSCHE, 1983, p. 48) 

 

No capítulo 12 do livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 

2013), que trata da crise da razão, Nietzsche surge como um dos precursores de tal crise. O 

destaque é o critério da vida, exaustivamente retratado no filme. Assim, desloca-se o 

problema do conhecimento, ou seja, o conhecimento não passa de interpretação, de atribuição 

de sentidos, não sendo uma explicação da realidade. Atribuir sentidos é atribuir valores, 

valores que se quer promover ou ocultar. O método proposto por Nietzsche é a genealogia que 

permite desmascarar o modo pelo qual os valores são construídos. Nesse método descobre 

lacunas, espaços vazios, o que não foi dito, reprimido e, a partir daí, identifica como 

determinados conceitos foram transformados em verdades absolutas e eternas. Esse método 

visa a resgatar o conhecimento originário, transformado em verdade metafísica. Assim sendo, 

a questão é: como a vida, sendo um devir, é reduzida a conceitos abstratos. 

Após avaliar os instintos, Nietzsche afirma que o único critério que se impõe é a vida. 

E indaga quais sentidos atribuídos às coisas fortalecem nosso “querer viver” e quais o 

degeneram. “Fazer qualquer apreciação passar pelo crivo da vida equivale a perguntar se ela 

contribui para favorecê-la ou obstruí-la; submeter ideias ou atitudes ao exame genealógico é o 

mesmo que inquirir se são signos de plenitude de vida ou da sua degeneração; avaliar uma 

avaliação, enfim, significa questionar se é sintoma de vida ascendente ou declinante.” 

(MARTON, 1993, p. 62) E a teoria do conhecimento de Nietzsche é o perspectivismo, ou 

seja, perseguir uma ideia a partir de diferentes perspectivas. Essa pluralidade de ângulos não 

leva a conhecer o que as coisas são em si mesmas, mas é enriquecedora por nos aproximar 

mais da complexidade da vida em seu movimento (ARANHA; MARTINS, 2013). 
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No capítulo 16 do livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 

2013), que trata das teorias éticas, as autoras aprofundam o pensamento filosófico de 

Nietzsche, falando sobre a transvaloração dos valores. Nesse sentido, o pensamento do 

filósofo busca recuperar as forças vitais, instintivas, subjugadas pela razão durante séculos. 

Nietzsche 

 

[...] critica Sócrates por ter sido o primeiro a encaminhar a reflexão moral 

em direção ao controle racional das paixões. A tendência de desconfiança 

nos instintos culminou com o cristianismo, que acelerou a “domesticação” 

do ser humano. Em diversas obras, em estilo apaixonado e mordaz, 

Nietzsche fez a análise histórica da moral e denunciou a incompatibilidade 

entre ela e a vida. Em outras palavras, sob o domínio da moral, o ser humano 

se enfraquece, tornando-se doentio e culpado. (ARANHA; MARTINS, 

2013, p. 210) 

 

Nietzsche denuncia a falsa moral, a moral do “rebanho”, da “grei”, dos “escravos”, a 

moral dos ressentidos. Com tal crítica, busca destacar os valores comprometidos com o 

“querer-viver”. E distingue a moral de escravos e a moral de senhores. A primeira é herdeira 

“[...] do pensamento socrático-platônico e da tradição judaico-cristã, baseada na tentativa de 

subjugação dos instintos pela razão” (ARANHA; MARTINS, 2013, p. 210). Dentre os valores 

preconizados pela moral dos escravos está a negação dos valores vitais, resultando na 

passividade, na busca da paz e do repouso, do ressentimento, do sentimento de culpa, ao criar 

a noção de pecado, típico dos dogmas religiosos. A moral dos senhores é positiva e visa à 

conservação da vida e dos instintos fundamentais. É dizer sim à vida, pautada na capacidade 

de criação, de invenção, cujo resultado é a alegria, consequência da afirmação da potência. É 

a superação, cujo resultado é o além-do-homem. Assim, “O sujeito além-do-homem é aquele 

que consegue reavaliar os valores, desprezar os que o diminuem e criar outros que estejam 

comprometidos com a vida” (ARANHA; MARTINS, 2013, p. 210). 

 

4.2.9 Entre os muros da escola: sinopse 

 

O filme francês mostra o cotidiano de uma escola de ensino médio localizada num 

subúrbio de Paris. É baseado no livro de François Bégaudeau, escritor e professor. O diretor 

do filme, Laurent Cantet, convidou o autor do livro para estrelar o filme. O elenco é formado 

por não atores e foi exibido em mais de 40 países. A trama fílmica mostra o dia a dia de uma 

escola que recebe alunos de diversas etnias e classes sociais, apresentando conflitos e 
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problemas educacionais enfrentados pelos professores em qualquer escola, mesmo num país 

desenvolvido como a França. 

O filme inicia com o professor François tomando café numa lanchonete. Depois do 

café, dirige-se à escola onde dá aulas de francês há alguns anos. É o início de mais um ano 

letivo. Os professores encontram-se na sala de reuniões e, como de costume, todos se 

apresentam, uma vez que alguns professores são novatos na escola. A escola está localizada 

na periferia de Paris e recebe uma clientela heterogênea, com muitos alunos advindos de 

outros países. 

Após as apresentações, o diretor entrega aos professores o material para o ano letivo, 

de acordo com as séries em que ministrarão suas aulas, e avisa que se encontrarão ao meio-dia 

na cantina, para uma bebida de início de ano. Ao receberem seus materiais, os professores 

conversam sobre as turmas nas quais darão aulas. Alguns demonstram sua preferência por 

certas turmas e os mais antigos “apresentam” aos novatos os alunos que são bons e aqueles 

que são “problemas”, bem-comportados, mal-comportados, aqueles que são atenciosos e os 

dispersivos. 

A trama mostra que, apesar de a França ser um país desenvolvido, os problemas 

enfrentados com os alunos não diferem muito dos de outros países. No caso da escola em 

questão, há o agravante de agregar alunos de outras culturas: africanos, chineses, árabes, 

latino-americanos, entre outros, dotados de culturas, costumes e valores diferentes daquilo 

que denominamos “cultural ocidental”. 

O professor François ministra aulas de francês para a 8ª série. Já conhece os alunos e 

os recebe na porta da sala de aula. São evidentes os problemas de relacionamento, os conflitos 

entre os alunos e entre estes e o professor. A todo o momento a aula é interrompida em função 

das discordâncias entre o professor e os alunos. 

No decorrer da trama fílmica, as dificuldades de aprendizagem vão sendo 

evidenciadas, uma vez que significativa parcela é oriunda de outros países e tem 

dificuldades em aprender o idioma francês. Outro ponto importante é o desinteresse de parte 

dos alunos com o idioma, posto que alguns percebem que não o usarão em seu cotidiano, 

uma vez que utilizam uma linguagem coloquial, eivada de gírias e bem distinta da 

linguagem formal ensinada na escola. Percebe-se também que o professor tem dificuldades 

de lidar com a sala e muitas vezes perde o controle emocional, o que complica ainda mais o 

desenvolvimento das aulas. 



113 

 

Outro detalhe importante é a certeza que o professor tem das limitações de 

aprendizagem dos alunos. Por exemplo, quando o professor de Geografia e História propõe 

um trabalho interdisciplinar, sugerindo a leitura de obras literárias, isto é rejeitado pelo 

professor François, que de forma contundente diz que os alunos não entenderiam o conteúdo 

das obras sugeridas. 

A cena seguinte mostra a frustração do professor de computação com o 

comportamento e desinteresse dos alunos, e em seu desabafo conclui dizendo que não irá 

continuar a dar aulas para a turma do 7ª série. 

A sequência fílmica continua na turma da 8ª série, com a leitura do livro O diário de 

Anne Frank. Eles discutem a estrutura do texto, que se assemelha a um autorretrato. Com isso, 

o professor pede que os alunos escrevam um autorretrato. Para a surpresa de François, a 

maioria concorda que suas vidas não têm a menor graça, que não possuem idade suficiente 

para falar de suas experiências. Para os alunos, a idade é fator determinante para se falar sobre 

experiência de vida; por essa razão, não estariam aptos a realizar a tarefa. François tenta 

demonstrar que é possível eles terem vivido situações importantes mesmo sendo jovens, e 

mantém a atividade. 

Na reunião dos professores, a discussão gira em torno dos critérios para a punição dos 

alunos indisciplinados, mas que devem ser levados em conta o desempenho na aprendizagem, 

a participação nas aulas e as notas do boletim. Ao abrir seu armário, François encontra um 

bilhete de Khoumba, explicando por que se comporta de maneira arredia em relação a ele: 

 

O Respeito 

Os adolescentes aprendem gradualmente a respeitar os seus professores, por 

causa das ameaças deles ou pelo medo de arranjarem problemas. Para 

começar, eu o respeito e o respeito deve ser mútuo. Por exemplo, se eu não 

digo que o professor é histérico, por que é que o professor me chama disso? 

Eu sempre o respeitei, e é por isso que não compreendo por que tenho de 

escrever isso. Sei que tem qualquer coisa contra mim, mas eu não sei o 

porquê. Resolvi me sentar no fundo da sala para evitar mais conflitos, a 

menos que me provoque. Admito que posso ser insolente, mas só quando me 

provocam. Não voltarei a olhá-lo, para que não volte a dizer que o meu olhar 

é insolente. Normalmente, numa aula de Francês, devemos falar do Francês, 

e não da nossa avó, da nossa irmã ou da menstruação das garotas. E é por 

isso, que a partir de agora, não volto a falar com você. 

Assinado: Khoumba. 

 

Na aula seguinte, os alunos iniciam descrevendo seus autorretratos. Quando chega a 

vez de Souleymane, este alega não ter feito a atividade; o professor diz ter visto o aluno 

escrevendo sua atividade, ao que o aluno responde que não tem nada a dizer, pois apenas ele é 
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que realmente se conhece. O professor fica incomodado com a falta de esforço do menino. 

Esmeralda zomba de Souleymane, afirmando que o garoto não sabe ler. Um conflito entre os 

dois se inicia. François impede que os alunos continuem discutindo e pede que a turma 

melhore a qualidade de seus autorretratos. A aula é interrompida pelo diretor, que apresentar o 

novo aluno da turma, Carl. Quando a aula encerra, François chama Carl, apresenta-se e pede 

que ele entregue seu autorretrato na segunda-feira. 

A cena agora mostra a reunião do professor com os pais dos alunos, com toda a 

diversidade étnica, cultural e moral das famílias, que sempre levantam a dicotomia entre “ser 

um bom ou mau aluno” e “ser um bom ou mau filho”. É importante fazer menção à mãe e ao 

irmão de Souleymane, que ficam visivelmente preocupados com sua indisciplina, além da 

dificuldade da mãe por não falar francês. 

A sequência apresenta os alunos olhando a foto da mãe de Souleymane em sua câmera 

fotográfica. Logo, os alunos entram na sala de computação para a continuidade dos seus 

autorretratos. François impressiona-se com a habilidade de Souleymane em tirar fotos, e com 

Esmeralda ao descobrir que a garota anda em galerias de arte. François imprime e expõe o 

autorretrato de Souleymane, pois acredita que o aluno fez um ótimo trabalho. Souleymane 

demonstra surpresa ao ser elogiado. 

Na sala dos professores, uma docente entra avisando que o departamento de imigração 

prendeu a mãe de Wey, que estava de forma ilegal no país, e fala sobre sua possível 

deportação. O assunto é discutido por alguns uns instantes, até que outra professora 

interrompe a situação ao dizer que está grávida. Todo o corpo docente se volta para a 

comemoração de sua gravidez e o problema da mãe de Wey é rapidamente esquecido, 

evidenciando o distanciamento afetivo que há entre professores e alunos. 

A cena agora ocorre no Conselho de Classe, formado pelos professores e duas 

representantes de turma, Esmeralda e Louise. Os professores listam as deficiências e 

potencialidades dos alunos, enquanto as garotas mantêm conversas paralelas e realizam 

algumas anotações em seus cadernos. Os professores demonstram desconforto em relação ao 

comportamento das alunas, que riem e fazem barulho durante a reunião. Os professores 

prosseguem a reunião, falando a respeito das médias dos alunos e se lhes dariam ou não 

referências. Os alunos Souleymane e Rabah são muito citados em relação ao comportamento 

inadequado em sala de aula. 
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Na aula seguinte ao conselho de classe, o professor demonstra todo o seu despreparo 

ao lidar com a revolta dos alunos, que foram informados pelas representantes de classe o que 

foi discutido no conselho, inclusive com a diminuição das notas de corte dos alunos. O 

professor perde a compostura ao chamar as representantes de classe de “vagabundas”, 

gerando revolta por parte dos alunos. O conflito se acirra e, no confronto, o aluno Souleymane 

involuntariamente fere o supercílio de uma das colegas, retirando-se da sala em seguida. A 

atitude do aluno resulta na convocação do conselho disciplinar. 

No conselho disciplinar, unem-se na mesa professores, coordenadores, diretor, 

Souleymane e sua mãe. Os professores relatam à mãe do garoto o ocorrido; no entanto, por 

esta não saber falar francês, Souleymane precisa traduzir para ela. A senhora fica estarrecida, 

pois alega que o garoto é um bom filho e não consegue entender seu comportamento na sala 

de aula. Após as argumentações a favor e contra o aluno, os professores realizam a votação e 

decidem pela expulsão de Souleymane. A senhora agradece e se retira da sala. 

A fim de avaliar o desempenho escolar, o professor François pergunta aos alunos o 

que cada um aprendeu no ano. Boubackar fala sobre a Trigonometria, Burak diz ter aprendido 

a disciplina de Ciências, pois se interessou pelo tema das placas tectônicas. Outra aluna diz ter 

compreendido como funcionava o comércio triangular, na matéria de História. Carl fala sobre 

Química, Khoumba sobre o espanhol, e Esmeralda faz citação do livro A República, de 

Platão”. François mostra-se impressionado com a turma, ao perceber que cada aluno carrega 

habilidades distintas entre si. Para finalizar a aula, François entrega o autorretrato de cada um, 

impresso. O filme acaba com o corpo docente e os alunos jogando futebol no pátio, e a 

imagem da sala de aula vazia, símbolo do fim do ano letivo. 

 

Fotograma 16  Primeira aula do professor François 

 

 
 

Fonte: ENTRE OS MUROS DA ESCOLA (2008). 
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Fotograma 17  Alunas participando da aula 

 

 
 

Fonte: ENTRE OS MUROS DA ESCOLA (2008). 
 

Fotograma 18  Souleymane, o “aluno problema” 

 

 
 

Fonte: ENTRE OS MUROS DA ESCOLA (2008). 
 

Fotograma 19  Discussão entre alunos e professor 

 

 
 

Fonte: ENTRE OS MUROS DA ESCOLA (2008). 
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4.2.10 Entre os muros da escola: para além da escola, os diversos muros 

 

Para Kohlberg, o pensamento lógico formal é 

condição necessária para a vida moral plena, não é, 

entretanto, suficiente. Suas observações e 

experimentações comprovam que a maturidade 

moral geralmente só pode ser alcançada pelo 

adulto cerca de dez anos depois da adolescência e, 

mesmo assim, depende de condições. 

(ARANHA; MARTINS, 2013, p. 182) 

 

O filme retrata uma escola no subúrbio de Paris, frequentada por imigrantes ou filhos 

de imigrantes, nascidos na França. Os conflitos cotidianos da escola podem ser analisados 

consoante o capítulo 14 do livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 

2013). 

Todos nós precisamos ser educados para a convivência. Isso ocorre a partir da cultura 

que adquirimos na família, na comunidade, nos espaços públicos e privados e, de forma 

institucionalizada, na escola. No processo de desenvolvimento de nossa vida, adquirimos 

valores, normas, padrões de comportamento, hábitos, costumes. Nesse período, a moral é 

introjetada sem questionamentos. É a chamada moral heterônoma, até assumirmos nossa 

autonomia moral, na fase adulta. 

Jean Piaget, psicólogo e filósofo suíço, elaborou a teoria conhecida como psicologia 

genética, muito importante nas práticas pedagógicas. Segundo essa teoria, a razão, a 

afetividade e a moral avançam progressivamente em estágios sucessivos nos quais a criança 

organiza o pensamento e o julgamento. Contrariamente, a teoria de Kohlberg rejeita a teoria 

do paralelismo entre o amadurecimento do pensamento lógico e o da moralidade. Assim, o 

pensamento lógico-formal não é condição suficiente para uma vida moral plena. A maturidade 

só pode ser alcançada na fase adulta e depende de determinadas condições. 

Kohlberg reformulou a teoria dos estágios morais, estabelecendo três níveis de 

moralidade: o pré-convencional, caracterizado pela moralidade heterônoma; o convencional, 

que valoriza o reconhecimento do outro; e o nível pós-convencional, posto que a pessoa 

começa a perceber os conflitos entre as regras e o sistema. No filme, é possível perceber o 

conflito de valores morais, porque a sala de aula é composta por alunos adolescentes, 

imigrantes ou franceses filhos de imigrantes, e também porque o professor tem dificuldades 
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de controlar a turma, além de algumas manifestações xenófobas. Em suas pesquisas 

empíricas, Kohlberg verificou 

 

[...] que um percentual baixíssimo de cidadãos atinge o nível de moralidade 

pós-convencional, por inúmeros motivos. Em primeiro lugar, partindo do 

pressuposto de que não nascemos morais, mas que o comportamento moral 

evolui por etapas, precisamos ter a oportunidade de conviver de modo 

solidário, para que ocorra a superação do egocentrismo. Para tanto, supõe-se 

que pais e professores já estejam maduros moralmente para auxiliar as 

crianças nesse processo. Mais ainda, que a atmosfera moral do ambiente em 

que elas vivem propicie condições de mobilidade de um estágio a outro. 

(BIAGGIO, 2002, p. 93) 

 

A conclusão a que o autor chegou é que a maioria dos adultos está no nível 

convencional e até mesmo no pré-convencional. O protagonista do filme tem atitudes 

aproximadas aos dois níveis. Omite no relatório que a discussão que resultou na saída abrupta 

de Souleymane da sala teve início por ter chamado as duas representantes de turma de 

“vagabundas”; vai até o pátio discutir com os alunos, acirrando ainda mais os ânimos. Outro 

exemplo é o professor de informática, que abandona a sala de aula e afirma que não voltará a 

ministrar aulas, já que não consegue controlar a turma, e ainda imita um dos alunos de forma 

pejorativa, demonstrando imaturidade. Assim, o filme se nos apresenta como um espelho, 

tanto para os professores quanto para os alunos, convidando-nos a refletir sobre nossas 

próprias ações. 

Outros movimentos estão ancorados em valores religiosos, na tendência sociológica de 

Émile Durkheim e na formação de hábitos virtuosos, muito comuns ainda hoje. Esses 

princípios virtuosos têm como base a tradição grega, em especial sob a influência de 

Aristóteles, ao defender a ideia de que educar moralmente é ensinar virtudes, construir hábitos 

e forjar o caráter (ARANHA; MARTINS, 2013). 

A questão é: como educar moralmente as crianças ou conviver numa comunidade de 

entendimento e diálogo, se vivemos numa sociedade competitiva, individualista, narcísica e 

consumista, em que o modelo neoliberal se expande por todas as regiões do planeta? 

A conclusão a que chegamos é a de que não existe uma resposta definitiva para tal 

pergunta, uma vez que a realidade, os costumes, os valores, os padrões de comportamento, 

hábitos e costumes, visões de mundo, as relações familiares, econômicas, políticas e 

sociais estão em eterno movimento, em eterno devir. É necessária a participação de um 

universo de pensadores das mais diversas áreas do conhecimento, como defendido e 

desejado por Edgar Morin (2014a), a fim de criar uma nova narrativa para a comunidade 
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humana, no sentido de pensar juntos as soluções para a nossa casa, o planeta Terra, uma 

vez que as situações vividas pelos filósofos em distintas épocas e os dilemas vivenciados 

pelos alunos da escola de um subúrbio de Paris ou de qualquer parte do planeta, 

respeitando as devidas condições históricas, são muito semelhantes e precisam ser 

enfrentados por todos nós, humanos. 
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5 CRÉDITOS FINAIS: UM HAPPY END OU UMA CRÔNICA INACABADA? 

 

O título escolhido para concluir a pesquisa está ligado ao final das tramas fílmicas que 

geralmente terminam com final feliz, principalmente os blockbusters norte-americanos. 

Porém, nem sempre a culminância de um filme traz conclusões previsíveis, como o 

espectador desejaria, deixando apenas pistas, inconclusões e interrogações, abertas a reflexão 

e interpretações de quem os assiste. Também podem ser tramas que não seguem um roteiro 

linear, onde se apresentam cenas futuras, passadas e presentes, até que o espectador perceba 

que o roteiro foge ao lugar comum de filmes com interesses meramente comerciais. 

Em linhas gerais, os filmes podem efetivamente funcionar como um texto a ser 

discutido, debatido e analisado, estabelecendo uma interação com a vida e com a inserção do 

ser humano numa nova narrativa  sobre as origens do universo, o surgimento entre os 

mamíferos de uma estranha linhagem bípede, que culminou com o processo de hominização e 

do devir humano até os dias atuais , sem que seja possível determinar uma destinação 

previsível para tal aventura. E os filmes pensados como Sétima Arte, que abrangem as outras 

manifestações artítisticas, como a trilha sonora, fotografia, sons diegéticos, roteiro, diálogos, 

entre outros, articulados com o livro, mobilizam os alunos numa relação de identificação-

projeção da trama fílmica ao espírito problematizador e os incentiva a desenvolver uma 

cultura unívora. 

Nesse sentido, o exercício do filosofar não deve ficar restrito à formação para a 

cidadania e ao desenvolvimento do espírito crítico, como um receituário de princípios na e 

para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e digna, que norteiam significativa 

parcela dos livros didáticos de Filosofia. O exercício do filosofar pode mobilizar os alunos a 

argumentar e refletir sobre o sentido de suas existências e a realidade que os circunda, assim 

como contribuir para o desenvolvimento de uma cultura onívora, ou seja, a utilização de 

outras dimensões da condição humana, a partir da literatura, das artes visuais, da dança, da 

música, do teatro e, em especial, dos filmes, objeto de minha pesquisa. 

Para tal, seguimos questões que nortearam esta pesquisa. Na “Introdução”, fizemos um 

relato/roteiro de minha vida pessoal e profissional e de como o cinema modificou minha 

forma de ver o mundo. Além disso, foram apresentados os caminhos da pesquisa, à luz do 

pensamento complexo de Edgar Morin, para quem, em certa similaridade comigo mesmo, o 

cinema foi marcante para a formação enquanto filósofo. 

Na sequência, apresentamos a importância do cinema na e para a formação humana, a 

partir do pensamento complexo de Morin e de outros autores que defendem a ideia de que o 
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filme é uma importante ferramenta cultural no processo de apreensão/compreensão do mundo, 

bem como faz perceber que vivemos numa sociedade das imagens e que toda nossa vida é 

enquadrada em telas coloridas. No capítulo seguinte, discutimos a importância e a 

necessidade da filosofia e do processo do filosofar no pensamento de Morin, dialogando com 

outros autores na formação dos alunos. 

No quarto capítulo, trouxemos as fichas técnicas dos filmes e as sinopses comentadas. 

Por intermédio delas, estabelecemos o diálogo entre os filmes, as unidades e os capítulos cujo 

contributo é o pensamento filosófico, os filósofos e o filme sobre a escola. Abordamos temas 

que expressam a experiência filosófica, a busca da verdade, a política normativa, a crise da 

razão, as teorias éticas, a moral, o liberalismo econômico e político, a ciência antiga e 

medieval. 

No filme Sócrates, o exercício do filosofar enfatiza o método da ironia e a maiêutica. 

O filósofo trata de temas que reportam ao ideal sobre o que é vida. Para o eminente filósofo, a 

vida só vale ser vivida na verdade, na busca da sabedoria, na virtude, no bem. Sócrates nada 

escreveu. Entretanto, seus ensinamentos foram imortalizados e conhecidos pelos diálogos de 

seu mais brilhante discípulo, Platão. A herança do pensamento socrático está pautada no 

pressuposto de que o conhecimento está dentro de nós e não fora. A realidade é aparência e a 

maioria dos atenienses vive a ilusão de que sabem, mas vivem na ignorância das opiniões, das 

crenças. O filósofo é acusado injustamente à pena capital, por corromper a juventude e negar 

os deuses de Atenas. O seu legado foi o de assumir a condenação para preservar as leis e o 

estado ateniense, de modo que fica visível a denúncia de uma sociedade corrompida. No 

filme, fica clara a contribuição sobre valores ainda hoje relevantes, além das considerações 

feitas sobre como deveria ser o bom governo. A manifestação do sapiens/demens moriniano 

está explícita na tirania, na guerra do Peloponeso que culminou com o declínio da civilização 

grega. 

O filme Agostinho retrata o declínio da Antiguidade Clássica e o início da Idade 

Média. Até os 34 anos de idade, o filósofo viveu uma vida mundana, de vícios, delírios, ou 

seja, viveu o demens. Sua conversão resultou na transformação radical da sua visão de mundo. 

Dedicou- se à vida cristã, tornando-se bispo de Hipona, além de escrever duas grandes obras, 

As confissões e A cidade de Deus, ancorado no pensamento filosófico de Platão, ou seja, na 

distinção entre o mundo das aparências e o mundo das ideias. Substituiu o mundo das ideias 

pelas ideias divinas, criando a teoria da iluminação e esse mundo aparente, num lugar de 

expiação, de pecado e condenando o sensualismo. O dever do cristão é a preparação para 



122 

 

outra vida além daqui. Assim sendo, existe a cidade dos homens e a cidade de Deus. 

Agostinho tornou a filosofia serva da fé. 

Outro filme que compõe a pesquisa é O destino, baseado na vida do filósofo Averróes, 

que retrata o período de grande efervescência comercial, política e cultural na região da 

Andaluzia, terra natal do filósofo. A trama fílmica evidencia a produção filosófica de 

Averróes, na tradução da obra de Aristóteles e na interpretação de seu pensamento. É também 

a sagração da vida, da dança, da música. Entretanto, um grupo religioso fundamentalista faz 

oposição ao pensador por defender a livre interpretação do Alcorão, o diálogo entre a fé e a 

razão, o estado laico desvinculado da religião. Nas intrigas palacianas, os fundamentalistas 

convencem o Califa a proibir as obras de Averróes, queimadas em praça pública. Mas sua 

obra é reproduzida por seus seguidores e levada para lugar seguro. Averróes é expulso de 

Córdoba. Mais uma vez, constatamos o demens moriniano sufocar o sapiens. A intolerância 

progride fazendo vítimas. Uma das críticas que faço ao livro Filosofando é a pouca 

importância dada ao filósofo e à contribuição da cultura árabe para o Ocidente. 

O filme mais contundente é Dias de Nietzsche em Turim. Ao refletir sobre a arte, no 

filme há a afirmação de que seu desenvolvimento está ligado a dois impulsos artísticos: o 

apolíneo e o dionisíaco. Apolo é o deus da serenidade, é o princípio da luz que faz surgir o 

mundo a partir do caos originário. É o princípio ordenador. Dionísio é o deus estrangeiro e 

errante. É o êxtase, a embriaguez. Estado que destrói, despedaça, abole o infinito, o 

individual. É o deus do caos, da desmesura, da desformidade, da fúria sexual e do fluxo da 

vida; é o deus da música, a arte universal, mãe de todas as artes. Dionísio renasce a cada 

primavera e aí cria e espalha alegria. 

Assim, Nietzsche exerce o filosofar poeticamente, através de aforismos. O seu 

Zaratustra é uma obra filosófica impregnada de poesia. Poesia e Filosofia. Agora cabe aqui uma 

indagação: por que Nietzsche aparece tão sutil na obra de Morin que, de forma brilhante, 

exalta o estado estético e poético que há em nós, contrariamente ao cotidiano prosaico em que 

vivemos mergulhados? Por que o sapiens/demens moriniano é tão semelhante ao apolíneo e 

ao dionisíaco nietzschiano? Por que nas obras Meus filósofos e Meus demônios Nietzsche não 

é referenciado? São indagações que ficam para posterior discussão. O importante de ressaltar 

aqui é que o exercício do filosofar é encantador tanto em Nietzsche quanto em Morin. 

O filme Entre os muros da escola põe em xeque o próprio papel do educador e da 

escola, no processo de ensinar e aprender, ao lidar com alunos adolescentes oriundos de 

outras etnias e, no caso do Brasil, entre as classes sociais excluídas das benesses da produção 

capitalista, ou seja, ter acesso àquilo que a ciência e a tecnologia proporcionam a uma parcela 
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relativamente pequena da sociedade humana. Refletir sobre a formação humana em 

populações que sobrevivem em condições precárias nos desafia a pensar num outro modelo de 

sociedade, mais solidária, mais justa e mais digna. 

Dúvidas são suscitadas quando se (re)pensam os filmes a partir do filosofar. Por 

exemplo: de que forma se pode educar moralmente as crianças? Como conviver numa 

comunidade de entendimento e diálogo, inserida em uma sociedade competitiva, 

individualista, narcísica e consumista, com a expansão do modelo neoliberal por todas as 

regiões do planeta? Não existiria uma resposta definitiva para tais questões, uma vez que a 

realidade, os costumes, os valores, os padrões de comportamento, hábitos e costumes, visões 

de mundo, as relações familiares, econômicas, políticas e sociais, estão em eterno movimento, 

ou seja, em eterno devir. Seria necessária a participação de uma plêiade de pensadores das 

mais diversas áreas do conhecimento, como defendido e desejado por Morin, para pensar uma 

nova narrativa para a comunidade humana, no sentido de buscar juntos as soluções para a 

nossa casa, o planeta Terra. 

Deve-se ponderar que as situações vividas pelos filósofos em distintas épocas e os 

dilemas vivenciados pelos alunos da escola de um subúrbio de Paris ou de qualquer parte do 

planeta, respeitando as devidas condições históricas, são muito semelhantes. Desse modo, 

podemos propiciar ao aluno, por meio do filosofar pós-filme, uma viagem com o descortinar 

de uma constatação: os dilemas de hoje e os que ainda estão por vir guardam muita 

semelhança com os dilemas do passado. Nos filmes, que suscitam o filosofar, podem estar 

alternativas, algumas respostas e novas perguntas. 

Apesar de todas as adversidades com as quais nos deparamos na escola e no mundo, 

chegamos à conclusão de que usar filmes em sala de aula relacionando-os aos eixos temáticos 

do livro Filosofando: introdução à Filosofia (ARANHA; MARTINS, 2013), de forma 

planejada e articulada, possibilita o exercício do filosofar. O cinema e a aula são fenômenos 

que podem manifestar uma projeção-identificação do aluno com a trama fílmica e com o tema 

discutido ou com o filósofo em destaque, mesmo que entre espaços e tempos distantes. Nesse 

sentido, os alunos podem identificar-se com personagens, situações vividas, experiências de 

vida, que se lhes apresentam familiares e possibilitam as reflexões ancoradas nos filmes, nos 

temas postos em discussão, com a intenção de religar os saberes que permeiam os 

temas/problemas no processo do exercício do filosofar. 

Relembro nesse instante que, para mim, o fascínio das imagens em movimento 

começou numa sala acanhada, com um filme de comédia-pastelão intitulado O Gordo e o 

Magro, estrelado pela inesquecível dupla Oliver Hardy (o Gordo) e Stan Laurel (o Magro). 
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Essa dupla lançou diversos filmes, de longa e curta metragens. Vez por outra, revejo alguns 

episódios. Sempre descubro um aspecto que não havia percebido anteriormente. Sempre 

apre(e)ndo algo. 

De forma análoga aos filmes analisados neste estudo, relacionados ao exercício do 

filosofar, ainda há caminhos a percorrer e mistérios a desvendar. A simbiose “filmes e 

filosofar” é tão somente um ponto de partida. Sem dúvida outros filmes e outros estados da 

arte podem, aliados ao filosofar, proporcionar não apenas aprendizagem aos discentes, mas 

também retirar-lhes as limitações, permitindo-lhes enxergar o que não viam ou, ao menos, 

tornar mais nítidas imagens que se lhes apresentavam embaçadas. Em síntese, contribuir para 

formar humanos capazes de perceber e compreender a realidade em que se inserem e de 

transformar o mundo em que vivem. Que venham outros filmes, pois o espetáculo não pode 

parar. 
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ANEXO A PROPOSTA FINAL DE EMENTAS DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

PARA O IFPI 

 

Senhor Pró-Reitor, 

 

O presente documento objetiva expor a proposta curricular resultante das discussões 

realizadas por todos os professores de Filosofia e de Sociologia do IFPI acerca do 

cumprimento da Lei nº 11.684/2008, que torna obrigatórias as disciplinas de Filosofia e de 

Sociologia em todas as séries do Ensino Médio, e da Resolução CNE/ CEB nº 01/2009, que 

trata do prazo de implantação dessas disciplinas pelos sistemas de ensino. 

 

Esta proposta curricular considera que o cumprimento da legislação pelos sistemas de 

ensino, além de obrigação legal, faz justiça a um processo histórico de mobilização que 

resultou no retorno da disciplina à Educação Básica após anos de ausência do currículo. Tal 

mobilização, fruto do entendimento de que a formação crítica do estudante demanda a 

presença dos componentes curriculares de Filosofia e de Sociologia na educação básica, 

produziu não somente um conjunto de resoluções e pareceres federais e estaduais, mas 

também uma significativa produção teórica sobre pressupostos e metodológicos do ensino 

de Filosofia e de Sociologia. 

 

Nesse contexto, o ensino de Filosofia e de Sociologia do IFPI sempre teve um caráter 

disperso, fragmentado e heterogêneo. Essas características foram constituídas por vários 

fatores. Um primeiro fator foi a falta de um quadro de professores qualificados em cursos de 

Licenciatura e/ ou Bacharelado em Filosofia e em Sociologia, uma formação sem a qual o 

trabalho docente não tem a qualidade necessária para a definição do currículo, dos objetivos 

e dos procedimentos metodológicos e de avaliação mais adequados ao ensino das 

disciplinas. Ministradas por docentes com formação diversa da necessária, e por 

professores do quadro temporário, não foram criadas condições institucionais para o 

desenvolvimento de um trabalho específico nessas disciplinas. 
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Em segundo lugar, apontamos a heterogeneidade da presença das disciplinas de Filosofia e 

de Sociologia nos currículos dos cursos de ensino médio do IFPI, visto que em cada campus 

essas disciplinas estiveram ou ainda estão presentes em séries diferentes, com carga 

horária heterogênea: em alguns campi, a disciplina é ministrada em duas horas semanais, 

em apenas uma ou duas séries; em outros campi, as disciplinas estão presentes nas quatro 

séries, com apenas uma hora semanal. Esta situação prejudica a construção da identidade 

das disciplinas no interior da instituição, tanto em relação ao trabalho docente quanto à 

posição das mesmas no currículo da educação profissional integrada ao ensino médio. 

 

Uma terceira razão para a elaboração desta proposta coletiva é o novo momento 

institucional por que passam as disciplinas de Filosofia e de Sociologia do IFPI, com a 

contratação de professores efetivos para quase todos os campi da referida instituição, e a 

perspectiva pela realização de mais concursos públicos para novos campi. A ampliação 

qualificada do quadro de professores dessas disciplinas demanda, portanto, a existência de 

diretrizes unificadas para a construção do trabalho docente. 

 

Essas considerações motivaram a construção de uma proposta curricular para as disciplinas 

de Filosofia e de Sociologia organizada em quatro séries anuais, com uma carga horária 

semanal de duas horas para cada uma das disciplinas. A carga horária de duas horas 

semanais é a mínima necessária para que seja desenvolvido um trabalho docente planejado 

para formar educandos críticos em relação ao conhecimento e responsáveis em relação à 

atuação social. Tais objetivos só podem ser atingidos com a dedicação de um tempo 

apropriado para a realização de leituras, debates, trabalhos em grupo, produções textuais e 

realização de projetos orientados. Apresentamos em anexo, portanto, a proposta curricular 

unificada elaborada para as disciplinas de Filosofia e de Sociologia no IFPI, construída 

coletivamente pelos professores dessas disciplinas. Em face do exposto, requeremos à Pró-

Reitoria de Ensino que essa proposta seja implementada de modo unificado em todos os 

campi desta instituição de ensino. 

 

 

Teresina, 11 de julho de 2011. 

 

Professores de Filosofia 

 

Claudete Ribeiro de Araújo - Campus São Raimundo Nonato 

Francisco de Assis Silva de Carvalho - Campus São Raimundo Nonato  
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Geraldo das Dôres de Armendane - Campus Piripiri  

Gilcelene de Brito Ribeiro - Campus THE Zona Sul 

Halan Kardeck Ferreira da Silva - Campus THE Zona Sul 

Isabel Cristina Rocha Hipólito Gonçalves - Campus THE Central 

Jair Freitas Feitosa - Campus Floriano 

José Elielton de Sousa - Campus Paulistana 

Luis Fernando de Sousa e Silva - Campus São Raimundo Nonato  

Rogério Almeida – Campus Corrente 

 

Professores de Sociologia 

Alaim Passos Bispo – Uruçui  

Emília Maria de Meneses Sousa – Floriano  

Francisco Washington Soares Gonçalves – Paulistana   

Germano Lúcio Pereira Moura – Teresina Zona Sul 

Herberth de Sousa Silva – Piripiri  

José Marcílio de Sá – Angical  

Luciana Farias de Araújo Andrade – Corrente  

Patrícia Soares de Andrade – Teresina Central 
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PROPOSTA PARA A UNIFICAÇÃO DAS EMENTAS DA DISCIPLINA 

DE FILOSOFIA 

 

CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Filosofia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: A partir de 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

1ª SÉRIE:  

EMENTA: 

Introdução ao conhecimento filosófico. Antropologia filosófica. Teoria do conhecimento. 

Trabalho, alienação e consumo. Ética. 

 

2ª SÉRIE:  

EMENTA: 

Ideologia. Introdução à filosofia política. Teoria política: antiguidade clássica, Idade Média e 

Modernidade. Teorias políticas: liberalismo, democracia e socialismo. Teorias políticas: 

liberalismo contemporâneo e direitos humanos. 

 

3ª SÉRIE:  

EMENTA: 

Desenvolvimento do conhecimento científico. Tecnologia e sociedade. Lógica. Estética. 

 

4ª SÉRIE:  

EMENTA: 

 

Seminários temáticos 

Direitos humanos. Universalismo e contextualismo na ética. Técnica e ética. Cultura de 

consumo e indústria cultural. Subjetividade e corpo.  
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DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Filosofia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 1ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

EMENTA: 

Introdução ao conhecimento filosófico. Antropologia filosófica. Teoria do conhecimento. 

Trabalho, alienação e consumo. Ética. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I – Introdução ao conhecimento filosófico 

- Origens da filosofia 

- Conceitos de filosofia 

- Características da filosofia 

- Mito e filosofia 

 

Unidade II – Antropologia filosófica 

- Natureza e cultura 

- Socialização e humanização 

 

Unidade III – Teoria do conhecimento 

- Definição 

- Fontes do conhecimento. Empirismo, racionalismo e criticismo 

- Possibilidades do conhecimento. Ceticismo, dogmatismo, relativismo 

- Tipos de conhecimento: senso comum, ciência, filosofia, teologia e arte.  

 

Unidade IV – Ética 

- Valores 

- Moral e ética 

- O problema da liberdade 

- Teorias éticas: éticas deontológicas e teleológicas. 

 

Unidade V – Trabalho, alienação e consumo 

- Trabalho e humanização 

- Visões históricas do trabalho 

- O trabalho na sociedade capitalista 

- Alienação 

- Consumo e tempo livre 
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CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Filosofia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 2ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

EMENTA: 

Ideologia. Introdução à filosofia política. Teoria política: antiguidade clássica, Idade Média e 

Modernidade. Teorias políticas: liberalismo, democracia e socialismo. Teorias políticas: 

liberalismo contemporâneo e direitos humanos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I – Ideologia 

- Conceitos de ideologia 

- Conceito marxista de ideologia 

- Discurso ideológico e discurso crítico  

 

Unidade II – Introdução à filosofia política 

- Conceito de política, poder e força 

- Estado e legitimidade do poder 

- Institucionalização do poder 

- Democracia, autoritarismo e totalitarismo 

 

Unidade III – Teoria política: antiguidade clássica, Idade Média e Modernidade 

- A democracia grega 

- As reflexões de Platão e Aristóteles 

- Idade Média: política e religião 

- Modernidade: a teoria política de Maquiavel 

- O absolutismo 

- O liberalismo clássico 

 

Unidade IV – Teorias políticas: liberalismo, democracia e socialismo 

- A dicotomia entre liberdade e igualdade 

- O liberalismo francês e inglês 

- As críticas ao contratualismo 

- As teorias socialistas 

- O anarquismo 

 

Unidade IV – Teorias políticas: liberalismo contemporâneo e direitos humanos 

- O liberalismo social 

- O liberalismo de esquerda 

- O neoliberalismo 

- Os direitos humanos 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 

à Filosofia. 4ed. Rev. São Paulo: Moderna, 2009. 
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CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Filosofia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 3ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

EMENTA: 

Desenvolvimento do conhecimento científico. Tecnologia e sociedade. Lógica. Estética. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I – Desenvolvimento do conhecimento científico 

- Ciência antiga e medieval 

- A revolução científica do século XVII 

- O método e o saber científico 

- Ciência e técnica 

 

Unidade II – Tecnologia e sociedade 

- Histórico da técnica e tecnologia 

- Os benefícios das inovações tecnológicas 

- Os mitos da tecnologia e do progresso 

- Implicações éticas e consequências sociais da tecnologia 

 

Unidade III – Lógica  

- Conceito de Lógica 

- A lógica clássica 

- A lógica simbólica 

 

Unidade IV – Estética 

- Conceitos de Estética 

- Concepções de arte 

- A questão do belo 

- Arte e cultura 

-  Funções da arte 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 

à Filosofia. 4ed. Rev. São Paulo: Moderna, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RIBEIRO, Luiz Carlos. Tecnologia e Sociedade. In: CORDI, Cassiano et al. Para Filosofar. 

São Paulo: Scipione, 2000. P. 223-248. 
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CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Filosofia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 4ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

EMENTA: 

Seminários temáticos 

Direitos humanos. Universalismo e contextualismo na ética. Técnica e ética. Cultura de 

consumo e indústria cultural. Subjetividade e corpo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I – Direitos humanos 

Fundamentação dos direitos humanos: natureza ou história 

Desenvolvimento histórico do conceito de direitos humanos 

Os direitos humanos e as questões de gênero, etnia e religião. 

 

Unidade II – Universalismo e contextualismo na ética 

A validade das normas e valores: universalismo e contextualismo 

Multiculturalismo e a questão da diferença 

Os conflitos éticos entre tradições religiosas 

 

Unidade III – Técnica e ética 

Conceito de técnica e tecnologia 

A interferência do desenvolvimento tecnológico nas relações éticas 

Problemas de bioética 

 

Unidade IV – Cultura de consumo e indústria cultural 

Consumo e satisfação de necessidades 

Redimensionamento das necessidades no contexto do capitalismo 

Massificação da produção cultural 

 

Unidade IV – Subjetividade e corpo 

Identidade e corporeidade 

Auto-imagem e intersubjetividade 

Afetividades e narcisismo 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 

à Filosofia. 4ed. Rev. São Paulo: Moderna, 2009. 
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INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PIAUÍ 

 

PROPOSTA PARA A UNIFICAÇÃO DAS EMENTAS DA DISCIPLINA 

DE SOCIOLOGIA 

 

CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Sociologia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: A partir de 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

1ª SÉRIE:  

EMENTA: 

A Sociologia como ciência; Conceitos básicos: socialização e sociabilidade, instituições 

sociais, grupos sociais; Cultura; Cultura e ideologia; Indústria cultural; Cultura brasileira. 

Gênero, racismo e meio ambiente.  

  

2ª SÉRIE:  

EMENTA: 

Teorias sociológicas clássicas. A sociologia no Brasil; Estrutura social e as desigualdades. 

Trabalho, produção e classes sociais. Globalização. O papel social da educação. 

 

3ª SÉRIE:  

EMENTA: 

Poder, política e Estado. Neoliberalismo. Democracia. Direitos e cidadania. Movimentos 

Sociais. Teorias da mudança social. 

 

4ª SÉRIE:  

EMENTA: 

Temas contemporâneos da sociologia – a sociedade tecnológica; Violência e Criminalidade; 

Sociedade e Pós-modernidade; Migração e Tolerância; Seminários temáticos. 

 

BIBLIOGRAFIA:  

 

1. Referências para os alunos 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Sociologia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 1ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

EMENTA:  

A Sociologia como ciência; Conceitos básicos: socialização e sociabilidade, instituições 

sociais, grupos sociais; Cultura; Cultura e ideologia; Indústria cultural; Cultura brasileira. 

Gênero, racismo e meio ambiente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I – A Sociologia como ciência 

- O advento da sociologia 

- Objeto de estudo da sociologia 

- O método científico em sociologia 

- A divisão das ciências sociais 

 

Unidade II – Conceitos Básicos  

- Socialização e sociabilidade 

- Interação Social 

- Relação Social  

- Processo Social 

- Instituição social 

- Padrões sociais 

- Normas sociais 

- Grupos sociais 

- Comunidade 

- Sociedade 

 

Unidade III – Sociedade e Cultura 

- Significados de cultura 

- Componentes da cultura: traço, padrão, complexo cultural 

- Cultura e identidade 

- Etnocentrismo, Aculturação, relativismo cultural, multiculturalismo  

- Cultura popular, cultura erudita,  

- Cultura brasileira 

 

Unidade IV – Cultura e Ideologia 

- Significados de ideologia 

- Indústria cultural   

- Contracultura 
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Unidade V – Temas Contemporâneos em Sociologia 

- Gênero, raça e meio ambiente. 

- Bullying, discriminação, estereótipo e estigma social 

- Novas formas de interatividade (comunidades virtuais) 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. Referências para os alunos 

1.1 Livro didático escolhido pelo PNLD 2012: 

 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

1.2 Referências Complementares 

BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco: discutindo as relações 

raciais. São Paulo: Ática, 2003.  

BOMENY, Helena; MEDEIROS, Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. 

São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

BRYM, Robert J. [et al]. Sociologia: sua bússola para um novo mundo. São Paulo: 

Thomson Learning, 2006. 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São 

Paulo: Miderna, 2005. 

DaMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1984. 

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2a. Ed. São Paulo: Pearson: 2009. 

DIMENSTEIN, Gilberto. Dez Lições de Sociologia. ______: FTD, 2008. 

GALLIANO, A. Guilherme. Introdução à sociologia. São Paulo: Harper e Row do Brasil, 

1981. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. São Paulo: Artmed, 2007. 
  
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

Revista de Sociologia. São Paulo: Escala. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução a Sociologia. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2006. 

TOMAZI, Nelson Dácio (org.). Iniciação à sociologia. São Paulo: Atual, 2000. 
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DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

 

CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Sociologia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 2ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

EMENTA: 

Teorias sociológicas clássicas. A sociologia no Brasil; Estrutura social e as desigualdades. 

Trabalho, produção e classes sociais. Globalização. O papel social da educação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I – Teorias Sociológicas Clássicas  

- A Perspectiva sociológica de Durkheim 

- A Perspectiva sociológica de Marx 

- A Perspectiva sociológica de Weber 

 

Unidade II – A Sociologia no Brasil 

- Contextualização histórica 

- Principais expoentes 

- A sociologia no Brasil contemporâneo 

 

Unidade III – Estrutura Social e as Desigualdades 

- Estrutura e estratificação social 

- As desigualdades sociais 

- Mobilidade social 

 

Unidade IV – Trabalho, Produção e classes sociais 

- O trabalho nas diferentes sociedades 

- O trabalho na sociedade moderna e capitalista 

- A questão do trabalho no Brasil  

- Tecnologia e trabalho 

 

Unidade V – Globalização 

- O processo de globalização 

- Dimensões e campos da globalização 

 

Unidade VI – O Papel Social da Educação 

- O que é educação 

- Tipos de educação 

- Funções da educação 

- Educação e sociedade: educação como processo social 

- O papel da escola na sociedade 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1.1 Livro didático escolhido pelo PNLD 2012: 

 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

1.2 Referências Complementares 

BOMENY, Helena; MEDEIROS, Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. 

São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, Coleção 

Primeiros Passos, 28 ed., 1993. 

 

BRYM, Robert J. [et al]. Sociologia: sua bússola para um novo mundo. São Paulo: 

Thomson Learning, 2006. 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São 

Paulo: Miderna, 2005. 

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2a. Ed. São Paulo: Pearson: 2009. 

DIMENSTEIN, Gilberto. Dez Lições de Sociologia. ______: FTD, 2008. 

GALLIANO, A. Guilherme. Introdução à sociologia. São Paulo: Harper e Row do Brasil, 

1981. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. São Paulo: Artmed, 2007. 

MEKESENAS, Paulo. Sociologia da Educação. 7ª Ed. São Paulo: Loiola, 1995. 

REVISTA DE SOCIOLOGIA. São Paulo: Escala. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução a Sociologia. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2006. 

TOMAZI, Nelson Dácio (org.). Iniciação à sociologia. São Paulo: Atual, 2000. 
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DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Sociologia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 3ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

EMENTA: 

Poder, política e Estado. Regimes Políticos-econômicos: capitalismo, socialismo e 

comunismo. Neoliberalismo. Democracia. Direitos e cidadania. Movimentos Sociais. Teorias 

da mudança social. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I – Poder, Política e Estado 

- As teorias sociológicas clássicas sobre o Estado 

- O Estado moderno 

- As formas de governo 

- Os regimes político-econômicos: capitalismo, socialismo e comunismo  

- Os sistemas de governo 

- Os partidos políticos 

 

Unidade II – Estado e Democracia 

- Teorias da democracia; 

- Democracia e Desenvolvimento 

- Desafios e limites da democracia 

 

Unidade III – Neoliberalismo 

- O Liberalismo clássico e o moderno; 

- Teorias do neoliberalismo 

- O neoliberalismo na América Latina.  

 

Unidade IV – Direitos e Cidadania 

- A evolução histórica dos direitos; 

- Direitos civis 

- Direitos políticos 

- Direitos sociais 

- Direito da criança e do adolescente 

 

Unidade V – Movimentos Sociais 

- Teoria dos movimentos sociais 

- Movimento social clássico – operário 

- Ligas Camponesas e as lutas sociais no campo 

- Movimentos sociais contemporâneos – ambientalismo, feminismo, diversidade 

sexual, negros, etc. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOMENY, Helena; MEDEIROS, Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. 

São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

BRYM, Robert J. [et al]. Sociologia: sua bússola para um novo mundo. São Paulo: 

Thomson Learning, 2006. 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São 

Paulo: Miderna, 2005. 

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. SP: Brasiliense, 

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2a. Ed. São Paulo: Pearson: 2009. 

DIMENSTEIN, Gilberto. Dez Lições de Sociologia. ______: FTD, 2008. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. São Paulo: Artmed, 2007. 
 
MORISSAWA, Mitsue. A História da Luta Pela Terra e o MST. SP: Expressão Popular, 
2001. 
REVISTA DE SOCIOLOGIA. São Paulo: Escala. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução a Sociologia. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2006. 

TOMAZI, Nelson Dácio (org.). Iniciação à sociologia. São Paulo: Atual, 2000. 

 



148 

 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

CURSO(S): Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

DISCIPLINA: Sociologia Carga horária anual: 60h Carga horária semanal: 2h 

SÉRIE: 4ª SEMESTRE: 1º e 2º ANO: 2012 

PROFESSOR(A):  

COORDENADOR(A):  

 

EMENTA: 

Temas contemporâneos da sociologia – a sociedade tecnológica; Violência e Criminalidade; 

Sociedade e Pós-modernidade; Migração e Tolerância; Seminários temáticos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I – Temas Contemporâneos da Sociologia  

           - A sociedade tecnológica  

           - Violência e Criminalidade  

- Sociedade e pós-modernidade 

- Migração e Tolerância 

- Sociologia e Juventude 

 

Unidade II – Seminários temáticos  

- Sociologia da Moda 

- Sociologia da Alimentação 

- Sociologia Organizacional 

- Sociologia Rural  

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-modernidade. Jorge Zahar Editor,  

__________. Globalização: As Conseqüências Humanas. Jorge Zahar Editor,    

BERNARDES, Cyro. Sociologia aplicada à administração. 7ª  edição. Sao Paulo: Saraiva, 

2009. 

BOMENY, Helena; MEDEIROS, Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. 

São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

BRYM, Robert J. [et al]. Sociologia: sua bússola para um novo mundo. São Paulo: 

Thomson Learning, 2006. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São 
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Paulo: Miderna, 2005. 

DIMENSTEIN, Gilberto. Dez Lições de Sociologia. ______: FTD, 2008. 

DORIA. Carlos Alberto. A Formação da Culinária Brasileira. 1ª edição. São Paulo: 

Publifoha, 2009. 

 

LAKATOS. Eva Maria. Sociologia da Administração. 1ª edição. Atlas, 2009. 

 

______. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

LEI N O. 601 DE 18 DE SETEMBRO DE 1850 (Lei de Terras). In: Coleção das Leis o 

Império do Brasil. Tomo 11, Parte I, secção 44. 

 

MORISSAWA, Mitsue. A História da Luta Pela Terra e o MST. SP: Expressão Popular, 

2001. 

ODALIA, Nilo. O que é violência. 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 2004 

POULAIN. Jean-Pierre. Sociolo da Alimentaçã. Florianopolis : Editora da UFSC, 2004. 

REVISTA DE SOCIOLOGIA. São Paulo: Escala. 

SCURO NETO, Pedro. Sociologia Ativa e Didática. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

TOMAZI, Nelson Dácio (org.). Iniciação à sociologia. São Paulo: Atual, 2000. 

 

TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o mundo de hoje. Petrópolis: 

Vozes, 2006. 

 

VEIGA. Eli. O que é reforma agrária. São Paulo: Brasiliense. 1881. 

 

VITA, Álvaro de. Sociologia da Sociedade Brasileira. São Paulo: Editora Ática, 1989. 
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ANEXO B  RESOLUÇÃO CONSUP Nº 002/2012 
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ANEXO C  SUPLEMENTO DO LIVRO FILOSOFANDO: INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 
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