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RESUMO
LER E ESCREVER EM FILOSOFIA NO ENSINO
MÉDIO EM TEMPOS DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
AUTORA: Simone Becher Araujo Moraes
ORIENTADORA: Elisete Medianeira Tomazetti

O contexto desta pesquisa gira em torno da atual configuração da nossa sociedade cada vez mais
tecnologizada, que produz efeitos na escola e no ensino e aprendizagem de filosofia no âmbito do
ensino médio. Esta realidade tecnológica caracterizada pelo fácil e rápido acesso às informações de
todos os tipos, vem modificando processos cognitivos e causando mudanças nas formas de ler,
escrever e de produzir conhecimento. Desta forma, em tempos de hiperconexão e hipertexto, ensinar
e aprender a Ler e Escrever em Filosofia (LEF) se configuram em verdadeiros desafios. A aula de
filosofia, tem sido nos últimos 20 anos palco de encontro entre o novo – os jovens Nativos Digitais – e
o tradicional – a filosofia, suas teorias, pensadores e métodos. Foi pensando nessas novas
configurações que buscou-se nesta pesquisa de doutorado, compreender como, em tempos de
Tecnologias Digitais (TD) pode ser possível ensinar e aprender LEF no ensino médio. Na busca de
responder a esta pergunta ou ao menos tentar de estabelecer algumas reflexões e tensionamentos,
determinou-se como corpus central da pesquisa, textos de pesquisadores e professores de filosofia
publicados em dois importantes eventos da área, a saber: o Simpósio Sul-brasileiro sobre o Ensino de
Filosofia publicados entre os anos de 2002 e 2010 e os textos dos Anais do GT – Filosofar e ensinar a
Filosofar da Associação Nacional de Pós-graduação – publicados entre os anos de 2013 e 2017. Como
outras materialidades utilizadas para dar mais embasamento às reflexões aqui propostas, foram
trazidos alguns pensadores das tecnologias tais como Lévy (1993, 1999, 2017); Serres (2013);
Lipovetsky (2004, 2005), e, também, pensadores da filosofia, tais como Fabbrini (2005); Hadot (1995);
Havelock (1996); Cossutta (2001), dentre outros. Além das reflexões teóricas com base nos autores do
corpus, são apresentados nesta tese os percursos e resultados de uma experiência investigativa
realizada com alunos do ensino médio na qual foram utilizados o Google Docs e o Grupo do Facebook.
Como conclusões desta pesquisa, pôde-se confirmar que LEF são, de fato, competências e habilidades
desafiadoras a serem perseguidas no ensino médio e que suscitam discussões em torno de no mínimo
cinco ângulos apontados pelos autores analisados: 1) As lacunas na formação de professores de
filosofia para ensino de LEF; 2) As consequências e efeitos das Políticas Públicas para a Educação no
âmbito do ensino de filosofia; 3) As metodologias de LEF que tornam o trabalho com textos uma prática
dotada especificidades e, em consequência, uma atividade desafiadora no ensino médio, sobretudo
quando os jovens possuem hábitos e práticas de leitura e escrita tão diferentes das requeridas dentro
da tradição filosófica; 4) As limitações e potencialidades que as TD apresentam ensino e aprendizagem
de LEF, e, 5) As proposições e enfrentamentos sugeridos pelos autores analisados que buscaram
novos caminhos para o ensino LEF utilizando as TD no ensino médio. Também concluiu-se que as
Tecnologias Digitais podem servir como aliadas nas práticas de ensino e aprendizagem de LEF mas
que não são sozinhas suficientes para suprir as carências e necessidades de aprendizagem dos
estudantes, que, embora tenham facilidade em utilizar as ferramentas tecnológicas, precisam de
orientação para utilizá-las de maneira adequada de forma que de fato, possam aprender LEF de modo
qualificado e significativo. Esta pesquisa foi realizada dentro da linha de pesquisa Práticas Escolares e
Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa
Maria, contando com apoio financeiro do Programa de Demanda Social (DS-CAPES), bem como do
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE-CAPES).
Palavras chave: Ensino de Filosofia. Leitura e Escrita em Filosofia. Tecnologias Digitais.

ABSTRACT
READING AND WRITING IN PHILOSOPHY IN
HIGH SCHOOL IN DIGITAL TECHNOLOGY TIMES
AUTHOR: Simone Becher Araujo Moraes
ADVISOR: Elisete Medianeira Tomazetti

The context of this research revolves around the current configuration of our increasingly technological
society, which has effects in school and in teaching and learning philosophy in the context of high school.
This technological reality characterized by easy and quick access to information of all kinds, has been
modifying cognitive processes and causing changes in the reading, writing ways and knowledge
producing. Thus, in times of hyperconnection and hypertext, teaching and learning to Reading and
Writing in Philosophy (RWP) are real challenges. The philosophy class, in the last 20 years, has been
the meeting place between the new - the young called diginal natives - and the traditional - philosophy,
its theories, thinkers and methods. It was thinking in these new configurations that we sought in this
doctoral research, to understand how, in times of Digital Technologies (DT) it may be possible to teach
and learn Reading and Writing in Philosophy in high school. In order to answer this question or at least
trying to establish some reflections and some tensions, it was determined as the central corpus of the
research, texts of researchers and philosophy professors that was published in two important events of
the area: the South-Brazilian Symposium on the Philosophy Teaching published between the years of
2002 and 2010 and the texts of the Proceedings of the GT - Philosophy and Philosophy Teaching of the
National Association of Postgraduate Studies - published between the years 2013 and 2017. As other
materialities used to give more support to the reflections proposed here, some thinkers of technologies
such as Lévy (1993, 1999, 2017) were brought in; Serres (2013); Lipovetsky (2004, 2005), and also
thinkers of philosophy, such as Fabbrini (2005); Hadot (1995); Havelock (1996); Cossutta (2001), among
others. In addition to the theoretical reflections based on the authors of the corpus, we present in this
thesis the courses and results of an investigative experiment carried out with high school students. In
this investigative experiment, two Digital Technologies were used for RWP teaching and learning,
namely Google Docs and the Facebook Group. As conclusions of this research, it was possible to
confirm that LEF are, in fact, challenging skills and abilities to be pursued in high school and that they
raise discussions around at least five angles pointed by the analyzed authors: 1) From the angle of the
numerous needs and gaps in the training of philosophy teachers for RWP teaching; 2) From the
perspective of the consequences and effects of Public Policies for Education within the scope of
philosophy teaching; 3) From the angle of RWP methodologies that make working with texts a practice
endowed with specificities and, consequently, a challenging activity in high school, especially when
young people have habits and practices of reading and writing so different from those required in the
philosophical tradition; 4) From the angle of the limitations and potentialities that the DT present to
teaching and learning RWP, and, 5) From the angle of the propositions and confrontations suggested
by the analyzed authors that searched for new ways for RWP teaching using DT in high school. It was
also concluded that Digital Technologies can serve as allies in teaching and learning practices of
Reading and Writing in Philosophy but are not alone enough to meet the students learning needs and
lacks, who, although they have an easy way to use the tools they need guidance to use them properly
so that they can, in a qualified and meaningful way, learn Reading and Writing in Philosophy. This
research was carried out within the research line of School Practices and Public Policies of the Graduate
Program in Education of the Federal University of Santa Maria, with financial support from the Social
Demand Program (DS-CAPES), as well as the Doctoral Program Sandwich Abroad (PDSE-CAPES).
Keywords: Philosophy teaching. Reading and Writing in Philosophy. Digital Technologies.
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1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa de tese está inserida no grupo de pesquisa Filosofia, Cultura e
Ensino Médio (FILJEM), do qual faço parte, na linha de pesquisa Práticas Escolares
e Políticas Públicas (LP2), do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O principal objetivo da pesquisa foi
compreender como Ler e Escrever em Filosofia (LEF) no Ensino Médio no tempo das
Tecnologias Digitais (TD).
As motivações para realizá-la partem, primeiramente, de meu interesse pelo
universo das Tecnologias Digitais, no que tange a educação, bem como pela temática
do ensino de filosofia, na escola de nível médio. A curiosidade pelas TD na educação
surgiu a partir do contato com os alunos do ensino médio, em 2009, na ocasião do
meu estágio curricular supervisionado do curso de Licenciatura em Filosofia, o qual
realizei no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), da UFSM. Na ocasião,
pude observar a subutilização dos recursos das TD que eram disponíveis em sala de
aula, bem como dos recursos e dispositivos tais como smartphones e laptops que os
próprios alunos traziam para a sala de aula a fim de se comunicarem e para
entreterem-se entre as aulas e também, fatalmente, durante elas. Nesta mesma
ocasião do estágio, tive a oportunidade de, a partir da observação das necessidades
e ânsias dos alunos em utilizar seus aparatos eletrônicos, criar um blog1 como
plataforma de apoio para as minhas aulas (na época, utilizar blogs para as aulas era
considerado algo muito inovador). O uso deste blog e todas as potencialidades que a
utilização deste ambiente virtual apresentou, despertaram ainda mais meu interesse
pela área das TD no ensino, de forma que, entre 2010 e 2011, cursei o curso de
especialização em Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas à
Educação, pela UFSM. Desenvolvi a pesquisa intitulada “Avaliação da aprendizagem
em educação a distância: instrumentos e processos”. Apesar desta pesquisa ter sido
mais voltada para a área da Educação à Distância (EaD), interessava-me entender
como avaliar os estudantes em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), de um
modo geral; sentia a necessidade de compreender melhor esses processos a partir

1

O blog é um site cuja estrutura permite a postagem de textos, artigos, imagens e é organizado de
forma cronológica inversa, ou seja do mais novo para o mais antigo. O blog também comporta
comentários e pode ser compartilhado abertamente ou dentro de um grupo específico de usuários.
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da utilização do blog com os meus alunos do ensino médio. Após a conclusão da
especialização, percebi que eram ainda escassas as produções que versavam sobre
as TD no ensino de filosofia e, interessada nas mudanças das formas como os jovens
interagem e aprendem, sobretudo utilizando as TD, ingressei no mestrado em
educação do PPGE da UFSM. Em minha pesquisa de mestrado, realizei a
investigação “Ensino de Filosofia e as TIC: reflexões a partir de experiências do PIBIDFilosofia da UFSM”. A pesquisa teve como foco as questões acerca das Tecnologias
da Informação e da Comunicação (TIC) no ensino de filosofia, a partir das experiências
dos participantes do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Como parte
das conclusões, a pesquisa evidenciou a grande dificuldade que professores de
filosofia encontram no desenvolvimento das habilidades de Leitura e Escrita em
Filosofia (LEF). Tais dificuldades eram evidentes haja vista uma formação inicial
deficiente dos professores de filosofia, no que diz respeito à LEF, ou seja, não se
aprende na graduação sobre como ensinar e desenvolver tais competências e
habilidades2, principalmente em função de haver, segundo os participantes da
pesquisa, escassez de produções densas e de pesquisas sobre a temática no âmbito
do ensino médio. Outro ponto destacado pelos participantes foi o uso intenso das TD
em dispositivos móveis por parte de seus alunos durante as aulas e fora delas. Foi
apontado que, esses alunos, ao habituarem-se às formas mais dinâmicas e
econômicas de escrita e de leitura, que os ambientes digitais proporcionam (como no
caso da rede social Twitter, que comporta apenas 280 caracteres) ou Facebook, já
não respondiam de maneira satisfatória a um ensino de filosofia voltado para a leitura
de textos em suportes físicos e mais tradicionais, mais densos e extensos, que
visavam uma leitura pausada, pacienciosa, crítica e analítica, bem como na produção
escrita autoral e mais reflexiva.
Esta pesquisa de tese, então, foi construída para buscar responder algumas
questões oriundas do mestrado, conjuntamente com outras reflexões acerca dos
novos modos de leitura e escrita que as TD têm proporcionado atualmente e que,
certamente, afetam os modos tradicionais de Ler e Escrever em Filosofia. Outro fator
2

Para Perrenoud (1999), o conceito de Competência é um conjunto de saberes, habilidades e atitudes
que se manifestam-se por comportamentos observáveis, trazem implícitos os conhecimentos
tecnológicos e as atitudes e valores inerentes a realização do trabalho, ou seja, diz respeito à
capacidade de um sujeito de solucionar situações complexas que podem exigir atitudes, habilidades e,
ou conhecimento. É também a capacidade de fazer escolhas de tomar decisões. Habilidade diz respeito
à capacidade e à disposição para fazer algo.
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que impulsionou a pesquisa de tese, foi durante doutorado eu haver tido a
oportunidade de trabalhar como professora substituta de filosofia no ensino médio e
superior, no Instituto Federal Farroupilha - Campus de São Vicente do Sul/RS. As
vivências que tive, quando de minha inserção no cotidiano de uma escola de ensino
médio, me permitiram observar as dinâmicas dos jovens utilizando as TD. Na ocasião,
pude realizar uma experiência investigativa, que compõe esta pesquisa, utilizando TD
de Grupos do Facebook e o Google Docs para o ensino e aprendizagem de LEF. Esta
experiência investigativa é relatada e analisada na parte final desta tese.
Ao longo do desenvolvimento da pesquisa de doutorado, portanto, busquei
entender como o ensino de filosofia se insere no atual contexto em que vivemos e,
que, de certa forma, passa a ser atravessado pela presença das TD. Busquei também
refletir sobre possíveis caminhos para a questão da apropriação das TD no contexto
do ensino e da aprendizagem de LEF no ensino médio, uma vez que, conforme os
resultados obtidos com a pesquisa do mestrado, essa é uma preocupação dos
professores, ou seja, entender como ensinar LEF em meio à realidade das TD em que
vivem os jovens.
Como forma de organização das discussões aqui apresentadas na pesquisa a
tese está dividida em seis capítulos:
No capítulo denominado: Contextualização e problemática da pesquisa, é
fornecido um panorama geral sobre as condições e elementos que possibilitaram a
constituição da problemática de pesquisa, os objetivos e a justificativa desta. Ainda
neste capítulo é apresentada a relevância da temática da pesquisa no cenário
contemporâneo do ensino de filosofia, das políticas públicas para a educação e da
educação na era digital, de um modo geral.
No

capítulo,

denominado:

Caminhos

metodológicos,

são

trazidos

a

materialidade e o corpus que compõem a pesquisa bibliográfica, assim como os
modos de sua operacionalização, procedimentos adotados. Também neste capítulo é
apresentada a metodologia da experiência investigativa com a descrição do cenário e
seus participantes.
No capítulo, intitulado: Hipermodernidade: mudanças na escola, nos processos
cognitivos e nas formas de leitura e escrita, foram feitas análises e problematizações
acerca do atual contexto da nossa sociedade que é caracterizado pela massiva
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presença das TD. Essas, por sua vez, produzem efeitos sobre a escola, sobre nossas
formas de ler e escrever, sobre nossa cognição e, por consequência, percebemos
seus efeitos nas aulas de filosofia com os jovens do ensino médio.
No capítulo: Leitura e Escrita como componentes vitais da atividade filosófica,
é realizada uma retomada acerca do que alguns dos principais filósofos da tradição
entendem por LEF e como se constituem como atividades fundamentais da prática
filosófica até os dias atuais.
No capítulo cujo título é: LEF e as TD no Simpósio Sul-brasileiro sobre o Ensino
de Filosofia e nos Anais do GT – Filosofar e ensinar a Filosofar da ANPOF, foram
identificados e trazidos para análise e discussão os textos destes dois importantes
eventos da área do ensino de filosofia que se configuram como corpus central desta
pesquisa.
No capítulo cujo título é: Experiência investigativa de LEF e as TD no ensino
médio, é apresentada a experiência investigativa realizada com uma turma de terceiro
ano do ensino médio utilizando ferramentas colaborativas que possuem recursos para
leitura e escrita. Essas ferramentas são: o Grupo do Facebook e o Google Docs.
Nas Considerações finais, retomo algumas reflexões e também sinalizo
algumas das dificuldades do percurso de pesquisa, bem como possibilidades para que
possamos pensar o ensino de LEF no universo e no tempo das TD.
Sob inspiração do livro da professora Martha Gabriel (2013) intitulado: Educ@r:
A (r)evolução Digital na Educação, no qual ela lança mão das TD para dar suporte à
sua escrita, bem como para torná-la mais acessível e interativa para o leitor, nesta
pesquisa utilizo um suporte digital para tornar a escrita mais hipertextual3, ou seja,
capaz de conectar o off-line (texto físico desta tese) com o online (textos, imagens e
sites que estão disponíveis na Web). Assim, para que o leitor possa acessar com mais
facilidade as informações que aqui se apresentam e que também estão disponíveis
em plataforma online, serão usados os chamados QR codes (Quick Response Code)
que em português quer dizer: Código de Resposta Rápida. Este é um recurso já
amplamente utilizado na indústria, e tem sido aos poucos introduzido em materiais
impressos, tais como: livros e revistas, com o fito de proporcionar uma maior

3

Hipertexto é um formato de texto onde é possível agregar outros tipos de informação a partir do
acesso à links e hiperlinks.

16

interatividade do leitor com o conteúdo digital. Os QR codes possuem uma imensa
potencialidade de unir o que está escrito no físico (papel) com sons e imagens, e
podem fazer conexão com outros textos e informações para colaborar com a leitura
do material (MORAES, 2014b). Nesse sentido, quando no decorrer da escrita
aparecerem os QR codes, eles poderão ser lidos com um smartphone ou tablet. Basta
ter instalado um aplicativo (App) de leitor de QR code. É recomendado a instalação
do aplicativo “Scanlife” para esta função que faz a leitura da URL (endereço do link).

Figura 1 – QRcode de acesso ao site do app Scan Life

Fonte: autora.

17

2 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA DA PESQUISA

Neste capítulo ofereço uma contextualização sobre a questão LEF bem como
delimito o problema da pesquisa. Inicio trazendo um panorama sobre a invenção da
escrita e da apropriação que a filosofia faz desta para poder consolidar-se como
atividade específica e que possui algumas singularidades a despeito de outras formas
de leitura e escrita. Após isso, delimito o que quero dizer com o termo LEF no ensino
médio e quais as expectativas com relação ao ensino e aprendizagem de LEF que
norteiam esta pesquisa. E, por fim, apresento o problema, os objetivos, as hipóteses,
as justificativa e relevância desta pesquisa.

2.1 A INVENÇÃO DA ESCRITA E A FILOSOFIA

Ensino e aprendizagem na esfera formal da escola se constituem, sobretudo,
como práticas de leitura e de escrita do mundo, valendo-se dos diferentes modos de
discurso e de suportes físicos criados pela humanidade. A educação é uma forma de
comunicação possibilitada pelos signos linguísticos que trazem subjacentes a
intersubjetividade humana.
Num dado momento da história da humanidade, a comunicação passou a ser
marcada pela centralidade da oralidade. Essa, apoiada apenas no aparato físico e
bioquímico da memória, passou, com o tempo, a não ser mais o principal meio de
manutenção e de transmissão da cultura, tendo em vista que a memória humana,
limitada e finita, não conseguia sozinha passar adiante todo conhecimento e cultura
acumulados. Conforme Freitas (2011), a oralidade seria a forma de linguagem mais
básica do homem, sendo que esta pode se dividir em dois tipos: a oralidade primária
e a oralidade secundária. “A primeira refere-se à oralidade de uma cultura desprovida
do conhecimento de qualquer forma de escrita. A segunda é a que está presente numa
cultura que tem, usa e sofre os efeitos da escrita.” (FREITAS, 2011, p. 11). Com a
invenção da escrita, por meio de símbolos e significados, esta passa a ocupar um
lugar ao lado da memória. A escrita, portanto, surge com a potencialidade de vencer
as barreiras do espaço e do tempo e, por meio de seus sistemas de símbolos, passa
a ser uma das principais formas de construção e de acesso ao conhecimento
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produzido pela humanidade.
Com o passar dos séculos temos modificado sensivelmente nossos modos de
ler e de escrever. Isso tem acontecido, tanto em termos do suporte físico como em
termos de ferramentas que colaboram para estas atividades tão humanas, sejam
estas ferramentas e suportes físicos ou virtuais. A humanidade, portanto, vem criando
novas tecnologias para estas práticas consideradas centrais. Outrora, os meios
utilizados eram a pedra, a lama, o couro de animais, o papiro e o antigo, e ainda atual
papel. Não obstante, hoje temos disponíveis (e em constante evolução e
aprimoramento) as Tecnologias Digitais (TD), que invadem as casas com suas telas
touch4, seus monitores de alta definição e com uma capacidade de conexão e
compartilhamento de informações sem precedentes. Elas estão nas ruas, nos meios
de transporte, nas formas de se fazer política, fazer movimentações bancárias, e,
certamente, nas novas formas de ensinar e de aprender. Não somente as nossas
relações interpessoais passam a ser mediadas pelas TD, mas também as relações de
ensino e de aprendizagem são afetadas e modificadas por elas. Para Chitolina (2015),
as tecnologias do tipo eletrônicas suscitam novos problemas e também novos
desafios educacionais, sendo que as práticas de leitura, escrita, bem como, as que se
utilizam destas novas tecnologias, mudam e se adaptam à época e aos interesses dos
que fazem seu uso. As TD nos oferecem novos suportes e novas ferramentas de
leitura e de escrita em tempos e espaços nunca antes experimentados pela
humanidade. Assim como a invenção da imprensa, no século XV por Gutenberg,
causou grande impacto nas formas como a humanidade passou a construir e
disseminar ideias e conhecimento, as tecnologias posteriores também causaram e
estão causando profundas tensões e mudanças. Juntamente com cada invenção
tecnológica, surgem novas e inúmeras dificuldades e desafios, tanto em termos de
adaptação quanto em termos de suscitar indagações do tipo: como as TD podem de
fato ser utilizadas no ensino e na aprendizagem, de forma significativas e não apenas
como meros acessórios? Pois, de acordo com Lévy (1996), se considerarmos o
computador apenas como um instrumento a mais para a produção de textos, imagens
ou sons sobre um suporte fixo, seria o mesmo que negar sua fecundidade cultural e
os novos gêneros ligados à interatividade.

4

Sensíveis ao toque, sem botões.
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A tecnologia da escrita e todas as outras tecnologias que foram criadas
posteriormente causaram e vem causando certa desconfiança e também
encantamento. Isso não poderia ser diferente, pois a novidade sempre causou
desconforto e apreensão para nós seres humanos. Desconfiança, desconforto e
encantamento são elementos que também fizeram e fazem parte da filosofia desde
seus primórdios. A filosofia ao introduzir uma linguagem própria, uma nova forma de
produção de conceitos, também passou a produzir um outro significado à existência
humana. A filosofia não por coincidência, surge em uma época histórica em que a
escrita também estava despontando. Como a filosofia é um fenômeno essencialmente
humano em um mundo em constante transformação tecnológica, esta passou em um
dado momento lançar mão, também, da recém inventada tecnologia da escrita. A
escrita, por sua vez, passou a funcionar como um suporte a mais para ajudar na
criação de perguntas, conceitos e reflexões sobre os mais variados âmbitos da nossa
existência, bem como na divulgação e espraiamento do pensamento filosófico. “[...]
com a invenção da escrita não só a comunicação humana se transformou [...] O
nascimento

da

filosofia

está

vinculado

ao

pensamento

conceitual

e

abstrato”(CHITOLINA, 2015, p. 11). A filosofia portanto, se apropriou da tecnologia da
escrita e produziu algo novo e inédito para a humanidade como veremos no item que
segue onde são trazidas as especificidades do texto filosófico.

2.2 O TEXTO FILOSÓFICO E SUAS ESPECIFICIDADES

A filosofia, por meio dos livros, dos textos, da leitura e da escrita, representa a
nossa capacidade, como humanidade, de realizar um diálogo com o passado e o
presente, na direção da busca de sentidos (SEVERINO, 2008). Quando pensamos
em filosofia, a primeira coisa que nos vem à mente são os filósofos da tradição:
Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Rousseau, Kant, Descartes, entre outros. Tais
filósofos, direta ou indiretamente fixaram seus pensamentos, reflexões e teorias em
suporte material como papiro, couro de cordeiro e por fim, o livro. Se os filósofos não
tivessem se utilizado da tecnologia da escrita em um suporte que garantisse uma
permanência física desta escrita, hoje não teríamos acesso à estas produções tão
essenciais e importantes que, embora de outras épocas, nos dizem muito sobre nós
e sobre nosso presente, passado e futuro. Não obstante, para além do uso da
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tecnologia da escrita e do suporte (seja este qual for), os filósofos inventaram um novo
modo de escrever, uma nova forma de produzir pensamento conceitual e filosofia, que
possui técnicas bastante específicas que exigem também técnicas e métodos
específicos de leitura. Para Fabbrini (2005), embora existam métodos e técnicas de
leitura filosófica, elas não esgotam a potencialidade de um texto, pois a leitura
filosófica é “(...) um ‘exercício de escuta’, num sentido análogo ao da psicanálise, pois
se manifesta como uma elaboração do texto que desdobra seus pressupostos e
subentendidos” (FAVARETTO, 1995, p. 81 apud FABBRINI, 2005, p. 8). De acordo
com Joaquim Escola (2016), os textos de filosofia proporcionam um diálogo ou retorno
ao passado, o que não significa um caminhar por entre uma galeria de entidades
mortas, prisioneiras de um passado, mas sim uma revisita aos mestres, através do
diálogo, como forma a assumir a incompletude e a insatisfação que desencadeiam o
desejo pelo conhecimento. Ler, portanto os escritos dos filósofos que já se foram e
também os atuais, passou a ser uma das atividades centrais do que se entende hoje
por aprender e ensinar filosofia, tanto na universidade nos cursos de formação de
professores e bacharéis em filosofia, quanto no ensino médio.
Como esta pesquisa diz respeito ao Ler e Escrever em Filosofia no ensino
médio nos cabe, brevemente, esclarecer o que se entende por texto, por leitura e por
escrita, bem como o que se entende LEF de modo específico, a fim de que possamos
avançar nas problematizações aqui propostas.
De acordo com Severino (2008), um texto nada mais é do que um conjunto de
signos linguísticos, que unidos codificam uma determinada mensagem. A escrita é o
processo de codificação da mensagem pelo autor. O texto, portanto, é um meio que
torna possível a comunicação entre as pessoas. Estas, através da leitura tornam-se
capazes de decodificar a mensagem, os signos. Um texto é “[...] um meio de
comunicação entre subjetividades” (Ibid., p. 9). O mesmo autor nos lembra, ainda, que
a língua em que um determinado texto foi escrito é composta por signos. Estes signos
são compostos por duas importantes e diferentes partes: significante que é a parte
gráfica (o que está escrito, o fonema, as letras e sons), e, significado, que é constituído
da parte conceitual dos signos, ou seja, do sentido que ele quer representar na esfera
mental de quem lê. No ato de ler temos, então, palavras e conceitos. São os conceitos
ou as ideias que estão nas palavras que nos permitem pensar. Os conceitos não
funcionam sozinhos dentro da nossa capacidade humana de compreensão. Unidos,
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eles formam juízos ou proposições que, em conjunto, formam os raciocínios e as
argumentações. É justamente sobre a parte conceitual do texto que a filosofia se
detém, e, por meio de algumas técnicas já consolidadas na tradição filosófica difere a
leitura filosófica de outros tipos de leitura.
O que seria então um texto filosófico? Um texto filosófico tem, portanto, como
característica crucial e primeira ser um texto com uma estrutura dissertativa e
argumentativa, cujo objetivo é sustentar uma tese com ideias e argumentos e, por
isso, possui uma estrutura lógica que irá garantir uma coerência interna. Como então
saber se um texto filosófico é consistente e completo ou se um texto pode, de fato, ser
considerado filosófico? De acordo com Chitolina (2015), o que garante isso é o
princípio da demonstração, ou seja, ele consegue demonstrar e provar de maneira
racional a validade da tese que ele defende. Provar a validade racional de uma tese é
o objetivo primeiro de todo texto filosófico. Quais seriam então as diferenças
fundamentais entre os textos filosóficos? Para Chitolina (2015) o que vai diferenciálos é a forma e o estilo de escrita de cada filósofo e não tanto o conteúdo, uma vez
que diferentes filósofos podem debruçar-se sobre os mesmos problemas e até mesmo
defender teses iguais ou muito semelhantes. Não obstante, cada um o fará de acordo
com o seu próprio estilo. Platão, por exemplo, escreveu na forma de diálogos, pois,
na sua concepção de filosofia, era necessária “[...] a contraposição de ideias entre os
interlocutores.” (Ibid. p. 22). A filosofia se estabelece, portanto, como um ato de
questionar e como uma forma específica e inquiridora de se relacionar com o
pensamento, com o saber. Aristóteles e Tomás de Aquino, embora separados pelos
séculos, utilizaram a forma de tratado na sua escrita, pois pensavam poder esgotar
por completo um dado problema filosófico analisando os diferentes pontos de vista.
Desta forma, seja por meio de aforismos, de cartas, discursos, meditações ou artigos,
cada filósofo lança-se no pensamento dentro de um processo de investigação e não
de respostas definitivas. Embora muitos possuam os estilos em comum, um “[...]
filósofo não é um ator (imitador), mas um autor (criador)”, o filósofo é um criador no
sentido de deixar marcado em seu texto seus traços pessoais que carregam consigo
a sua história e o percurso pelo pensamento e pelos filósofos do passado que este
realizou. Nas palavras de Chitolina (Ibid., p. 24): “Para ser filósofo (autor) é necessário
produzir filosofia - escrever seu texto, dar existência e expressão ao seu pensamento”.
A escrita filosófica seria uma espécie de retorno ao pensamento que permite pensar
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o que foi pensado e produzir pensamento.
Descrevemos até agora sobre o que é necessário para que um texto seja
filosófico, agora precisamos indagar: como se lê textos (de filósofos ou não) de
maneira filosófica? Para Chitolina (2015), a leitura filosófica seria como uma espécie
de iniciação ao pensamento filosófico, de forma que neste processo de leitura, se
estima a aquisição de habilidades de pensamento que: “[...] uma vez adquiridas e
consolidadas, permitem não só a expansão do pensamento, mas a criação de ideias”.
Desta forma, Chitolina (Ibid.) diz que a leitura de textos filosóficos não serve apenas
para saber o que os filósofos pensaram mas para preparar o leitor para o exercício e
criação do próprio pensamento. Ler filosoficamente “[...] não significa apenas
compreender o que está escrito, mas o que não está escrito, o que poderia ter sido
escrito (Ibid. p. 66).
A leitura filosófica constitui-se como exercício de escuta do sentido, o que
implica interrogar o autor e ser interrogado por ele. Por isso o texto escrito
impõe uma condição ao leitor: o sentido é compreendido no silêncio
meditativo do pensamento, isto é, na reflexão - no movimento de ida e volta
do pensamento sobre si mesmo (Ibid., 2015, p. 68).

Quais são então os métodos de leitura filosófica? Como saber qual método é
mais adequado para ler determinado autor? De acordo com Chitolina (2015) é na
leitura que o autor nos conduzirá ao melhor método de ler filosoficamente o seu texto,
pois, o que de fato está em questão na leitura de um texto de modo filosófico é
primeiramente, a compreensão de uma tese e dos argumentos que a sustentam.
Dentre as técnicas ou metodologias de trabalho de leitura com textos filosóficos
destacamos duas que são mais comumente utilizadas, a saber: técnica analítica e
técnica hermenêutica. Por técnica analítica de trabalho com textos de filosofia,
Severino (2013) define como um “[...] processo de decodificação de um texto escrito,
com vistas à apreensão/recepção da mensagem nele contida” (Ibid. p. 23), cujos
objetivos fundamentais são: 1) a apreensão da mensagem global do texto escolhido:
2) a compreensão da mensagem: 3) a interpretação da mensagem. De acordo com
Severino (Ibid.), para uma leitura analítica são necessárias cinco etapas: a primeira
etapa é a de análise textual que serve como uma preparação auxiliando na
identificação das partes do texto ou unidades de leitura. A segunda etapa é a análise
temática, cujo objetivo é compreender as informações obtidas do texto e também
iniciar um diálogo com o autor, indagando sobre o tema, assunto, problema do texto,
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tese do texto, hipóteses, etc. Nesta etapa é recomendado um fichamento da unidade
de leitura. A terceira etapa é a de análise interpretativa, ou seja, após o diálogo com
o autor este é o momento de reflexão utilizando o texto e as referências externas ao
texto (caso estas existam). A quarta etapa consiste em problematização, onde o leitor
faz perguntas e reflexões pessoais sobre o texto, podendo ser de cunho semântico,
temático ou interpretativo. Finalmente, a quinta etapa é a de reflexão, ou seja, é o
coroamento de tudo que foi apreendido a partir do texto somado às próprias
indagações e respostas do leitor.
A técnica de trabalho com textos filosóficos do tipo hermenêutica, de acordo
com Carneiro (2012), pode ser descrita como a ferramenta que se utilizada
interpretação para compreender sentidos sobre o homem e o mundo por meio da
linguagem. De acordo com o autor, a hermenêutica vai além da análise linguística, de
forma que os critérios de análise buscam trazer a dialética entre “[...] o texto e o
homem; entre o texto e o mundo e entre o texto e o absoluto” (Ibid. p. 184), de forma
que, todo texto é dotado de vários sentidos, ou seja é polissêmico. Esta polissemia ou
possibilidade de várias interpretações é que faz do texto portador de um constante
devir. Conforme Grondim (1999), a hermenêutica deve se deter apenas nas
passagens que dizem respeito ao interesse ou objeto de interpretação e não de todas
as passagens obscuras do texto. A hermenêutica preocupa-se, sobretudo, com o
contexto do entorno do texto para poder compreender o texto em si. Na hermenêutica,
é necessário ir além do texto para a compreensão do próprio texto. Para Chitolina
(2015), não é possível compreender o autor pelo autor e uma boa interpretação de um
texto filosófico precisa transgredir os limites da semântica do texto para que se
encontre o sentido deste, ou seja, buscando dizer o que não se encontra
explicitamente

dito

é

que

sem

compreender

melhor

um texto

filosófico.

“Diferentemente dos textos científicos, os textos filosóficos se prestam a diferentes
interpretações, visto que podem ser lidos a partir de diferentes perspectivas
filosóficas.” (Ibid., p. 31). Qual seria então a tarefa do leitor de um texto filosófico dentro
da perspectiva hermenêutica? Seria colocar ou retirar sentido aos textos? Para
Chitolina, (Ibid., p. 31), “O sentido do texto não é produto de extração nem de
atribuição, não é algo que dependa apenas do autor bem só do leitor, mas da relação
dialética entre ambos.”
Não apenas a partir de textos dos filósofos da tradição é possível ler de maneira
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filosófica, é possível de se fazer isso a partir de um texto jornalístico ou do tipo literário,
seja ele um conto, uma crônica ou uma poesia, mas é uma forma diferente de leitura
que tem como principal característica a reflexão sobre o próprio pensamento. Em uma
aula de filosofia, pode-se trabalhar com textos independentemente do estilo, desde
que este seja um trabalho com e sobre o pensamento, pois:
Para pensar bem, cumpre primeiramente dominar a língua e saber que esse
domínio condiciona o modo de pensarmos [...].. O pensamento filosófico,
mais que qualquer outro, busca esse ideal da mais perfeita unidade possível
do pensamento e da língua, e isso por uma razão filosófica: a relação línguapensamento é verdadeiramente de ordem genético, a ponto de língua e
pensamento acabarem por se produzir mutuamente (FOLSCHEID &
WUNENBURGER, 1999, p.168).

Sendo assim, quando falamos de ensino e aprendizagem de LEF, estamos
também pressupondo textos diversos, sejam eles essencialmente filosóficos ou textos
que têm a potencialidade de serem lidos de maneira filosófica. Ou seja, não
necessariamente para que um texto seja filosófico ele deve ter sido escrito por um
filósofo da tradição filosófica. Não obstante, existem regras e formas muito específicas
de se fazer esta leitura e que devem ser aprendidos pelos estudantes de filosofia.

2.3 ENSINO E A APRENDIZAGEM DE LEF NO ENSINO MÉDIO

A partir dos itens anteriores, podemos constatar que a prática filosófica se
constitui em três grandes pilares, oralidade, leitura e escrita, estas são competências
e habilidades consideradas básicas na tradição filosófica desde os primórdios da sua
história. No tocante aos pilares da leitura e da escrita, desde a antiguidade e, ainda
nos dias atuais, as técnicas e métodos suscitam inúmeras controvérsias e dúvidas, de
forma que este não é um tema tranquilo dentro da área do ensino de filosofia bem
como na academia. Para Costa (2013), por exemplo, mesmo no meio filosófico
acadêmico ainda existe uma certa desconfiança em relação à escrita e seu valor frente
a uma palestra oral. Para Fabbrini (2005), não existem conteúdos básicos e métodos
fixados como fundamentais para se fazer filosofia, sobretudo, uma das coisas que não
é bem clara é o fato de que a leitura não é considerada filosófica apenas porque os
textos são escritos por filósofos tais como Platão ou Sartre. Heuser (2016) diz que não
existe um modo certo de ler filosofia, mas que existem alguns elementos necessários
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para que se possa ler esse tipo de escrita e esses elementos foram criados para tal
função. LEF é, portanto, um dos principais temas geradores de debates entre
pesquisadores e estudiosos da área, sobretudo quando este tema precisa ser
pensado dentro do contexto da escola básica.
Como esta pesquisa tem como intuito abordar a temática de LEF dentro do
contexto da escola básica, cabe aqui, antes de adensarmos as problematizações e
discussões, mencionar o motivo da utilização da expressão Ler e Escrever em
Filosofia e não da expressão Ler e Escrever Filosoficamente. Primeiramente,
entendemos que, quando falamos em Ler e Escrever Filosoficamente, estamos nos
referindo a uma forma muito específica de trabalho com um texto que, como discurso
racional, tem sua construção em formato e estrutura dissertativo-argumentativa, cuja
finalidade é conceituar e sustentar uma tese, ou seja, conceituação, problematização
e argumentação. Para escrever filosoficamente é necessário ser autor, pensar de uma
maneira nova o que já foi pensado ou, “[...] pensar o que permaneceu impensado
(encoberto) pelo pensamento” (CHITOLINA, 2015, p. 26). Estas e outras
características do Ler e Escrever Filosoficamente, nos remetem certamente à um
trabalho extremamente qualificado, árduo e, também, raro, mesmo no âmbito da
academia e dos cursos superiores de filosofia. Como em nesta pesquisa o foco é o
ensino de filosofia no contexto do ensino médio, considerei mais adequado utilizar a
expressão Ler e Escrever em Filosofia (LEF) por se apresentar mais compatível com
a realidade e com as expectativas acerca do é possível ser feito em sala de aula, no
atual contexto brasileiro. Longe de postular uma incapacidade de filosofar por parte
dos alunos do ensino médio, o que intento trazer para a pesquisa é, de certa forma,
diminuir as expectativas e encarar a realidade atual, que, infelizmente aponta para um
efetivo despreparo tanto por parte do aluno que notoriamente tem certas carências no
que diz respeito às habilidades e competências básicas para leitura e escrita, quanto
por parte do professor de filosofia, que possui inúmeras carências em sua formação
inicial, principalmente no tocante aos conhecimentos de Leitura e Escrita Filosófica5.
Penso, portanto não ser possível projetarmos e idealizarmos um ensino de filosofia
que pressuponha que o aluno do ensino médio, ao cercar-se dos textos dos filósofos,

5

Esta afirmação diz respeito aos resultados obtidos na pesquisa que desenvolvi no mestrado que
trouxe como uma das afirmações do professor de filosofia do ensino médio as dificuldades que os
alunos enfrentam para desenvolver as competências e habilidades de LEF bem como as carências e
lacunas na formação inicial do professor de filosofia.
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com poucos minutos semanais de aula de filosofia, seja capaz de, de fato, Ler e
Escrever Filosoficamente somente porque estas são exigências das políticas públicas
ou, porque é uma postura desejada da parte dos alunos, ou até mesmo porque hoje
com as TD temos condições de apresentar os textos em suportes tecnológicos.
Tampouco posso concordar plenamente com a tese de Lipman (1995), que afirma que
aprender filosofia é fazer filosofia, pois esta não oferece respostas suficientes para
que eu me convença de que o simples contato com procedimentos e técnicas
filosóficas possam transformar os alunos do ensino médio em criadores de conceitos
filosóficos6 ou competentes para criarem um pensamento filosófico autoral
propriamente dito. Certamente, o desenvolvimento de tais competências e habilidades
de saber Ler e Escrever Filosoficamente no ensino médio é um objetivo louvável de
se perseguir nas aulas de filosofia. Não obstante, nesta pesquisa, busquei ter
ambições mais singelas, ou seja, tentar entender como esse jovem de hoje pode
minimamente ser introduzido à LEF, considerando suas capacidades, no cenário
tecnológico atual.

2.4 PROBLEMA DE PESQUISA, JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Não podemos falar em ensino e aprendizagem de LEF no contexto do ensino
médio, nem em métodos de LEF sem levarmos em consideração a realidade das TD.
Estas, diferentemente das tecnologias anteriores, tais como o rádio, a televisão, o
computador, ou o telefone, são descentralizadoras e nos últimos vinte anos vêm
modificando os hábitos, diminuindo as distâncias, ampliando nossa capacidade de
comunicar, alterando nossas formas de pensar, aprender e de adquirir informações.
Todas estas transformações geram importantes efeitos nas formas como os alunos
aprendem e na forma como a escola e o professor precisam se preparar para enfrentar
as novas demandas.
6

Os conceitos são superfícies planas sem níveis, ordenadas sem hierarquia. Donde a importância das
questões na filosofia: que meter num conceito, e com que cometê-lo? Que conceito é preciso pôr ao
lado deste, e que componentes em cada um? São as questões da criação de conceitos. Os présocráticos tratam os elementos físicos como conceitos: eles os tomam por si mesmos, independentes
de toda referência, e procuram somente as boas regras de vizinhança entre eles e em seus
componentes eventuais. Se variam em suas respostas, é porque não compõem esses conceitos da
mesma maneira, por dentro e por fora. (Deleuze e Guattari, 1992, p. 119).
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Se, durante décadas, a escola vem tendo uma inserção lenta das tecnologias
como ferramentas de apoio pedagógico ou até mesmo para a análise de suas
mensagens, hoje, sob a bandeira das políticas públicas que apregoam o
fortalecimento da qualidade do ensino através da introdução dos
computadores na escola, há um caminho sem retorno. Os alunos já são
usuários da internet mesmo sem usá-las na escola (LEODORO, 2009, p. 35).

Desta forma, pensar o ensino e a aprendizagem de LEF no ensino médio em
tempos de Tecnologias Digitais apresentou-se como uma temática bastante viável e
atual a ser pesquisada. O problema desta pesquisa se apresenta na forma da seguinte
pergunta: como Ler e Escrever em Filosofia (LEF) no Ensino Médio no tempo das
Tecnologias Digitais (TD)?
Na busca de responder esta questão norteadora, retomei minhas leituras e
estudos das produções publicadas nos períodos que compreendem as lutas mais
efetivas para o retorno da disciplina no currículo do ensino médio, por volta do início
dos anos 2000, passando pelo período do seu retorno, no ano de 2008 até meados
de 20167. Lancei mão, portanto, dos textos dos livros oriundos do Simpósio Sulbrasileiro sobre o Ensino de Filosofia (que compreende o período de 2002 a 2010) e
que foram utilizados como materialidades na pesquisa anterior na ocasião do meu
mestrado, e também, trouxe como nova materialidade, os textos produzidos nos Anais
dos encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF) mais
especificamente do GT - Filosofar e ensinar a Filosofar (que compreendem os anos
de 2013, 2015 e 2017 (o ano é 2017, mas o evento ocorreu em 2016). Os textos
selecionados dos livros do Simpósio e dos anais do GT da ANPOF, formam o corpus
central desta pesquisa que busca encontrar algumas respostas para a seguintes
perguntas:
-

Quais são as questões referentes ao ensino e aprendizagem de LEF que
aparecem nos textos dos dois eventos?

-

De que forma o universo das Tecnologias Digitais na qual estamos inseridos
afeta, se relaciona, interfere e modifica os processos de Ler e Escrever em
Filosofia no ensino médio? e

-

7

Como as Tecnologias Digitais são concebidas e consideradas dentro do ensino

Não chego a inferir considerações sobre as produções posteriores a 2016 em função das
modificações atuais na legislação do Ensino Médio e ao cenário confuso e incerto que se tem se
descortinado nos últimos dois anos.
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de Leitura e Escrita em Filosofia no ensino médio pelos pesquisadores e
professores de filosofia do corpus da pesquisa?
De forma a obter algumas respostas, proponho como objetivos específicos:
1) Reconhecer como os textos que compõem corpus da pesquisa descrevem,
analisam e avaliam o ensino de LEF no ensino médio dentro do atual contexto das
TD;
2) Identificar quais concepções sobre ensino de LEF são abordadas pelos autores do
corpus da pesquisa;
3) Reconhecer quais os possíveis caminhos propostos pelos autores do corpus da
pesquisa no que diz respeito ao uso e influência das TD para ensino e aprendizagem
de LEF.
4) Identificar quais os efeitos das TD nos aspectos cognitivos e suas influências nas
novas formas de ler e escrever nos dias atuais e em específico na aula de filosofia no
ensino médio.
Destaco a relevância desta pesquisa em relação à temática do ensino de
filosofia e também aos estudos sobre as TD na educação de um modo geral e em
específico no que diz respeito às questões de ensino e aprendizagem de LEF. Tal
relevância diz respeito à necessidade de se promover pesquisas que levem em
consideração a questão das TD no ensino de filosofia que, apesar de ser uma
disciplina que remete à tradição do pensamento, à algo ligado ao suporte do papel,
do livro físico, às posições tradicionais de mestre/discípulo, precisa realizar conexões
com o presente, sobretudo no que diz respeito às novas formas de se produzir e
acessar o pensamento filosófico e o conhecimento em geral.
Esta pesquisa parte da hipótese de que, em sendo notório desde o início dos
anos 2000 um aumento significativo8 das produções que trazem a temática das TD
dentro do contexto do ensino de filosofia bem como de estudos e reflexões voltados
para a questão de LEF, esta é uma temática que merece atenção e pesquisa mais
atenta. Além disso, percebemos que as TD estão massivamente presentes no
cotidiano9dos jovens, desta forma, elas precisam ser pensadas em termos de
8

Este aumento nas produções sobre a temática poderá ser acessada no capítulo da metodologia
desta pesquisa onde são destacados o número de produções e o ano dentro do corpus escolhido.
9
Cabe destacar que as afirmações sobre a presença das TD no cotidiano dos jovens chamados
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dispositivos que produzem efeitos nas formas como se ensina e se aprende LEF na
atualidade. Além dos autores trazidos no corpus desta pesquisa, outras pesquisas
atuais têm demonstrado a importância e relevância desta temática tais como: Gomes
(2016) que traz na pesquisa de mestrado uma experiência didática na aula de filosofia
utilizando o WhatsApp; Teixeira (2017) que traz em sua tese de doutorado reflexões
sobre ensino de filosofia no ciberespaço; Barbosa (2004) que trata de leitura e escrita
na Web; Bernardo & Karvoski (2017) que trazem reflexões sobre Leitura em
dispositivos digitais móveis; Lostada (2012) que trata do ensino de Filosofia em Santa
Catarina utilizando as tecnologias; Rigo & Vitória (2014) que trazem pesquisa sobre
leitura e escrita em ambientes virtuais de aprendizagem, entre outras. Tais pesquisas
corroboram com minha intenção de buscar compreender como se ensina LEF no
ensino médio de forma a contemplar a realidade tecnológica em que os alunos estão
cada vez mais inseridos.
LEF também aparece nas políticas educacionais como um dos pontos a serem
observados no ensino médio, como podemos ver nas Orientações Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) (BRASIL, 2006) , no volume dedicado às
Ciências Humanas e suas Tecnologias. As OCNEM (Ibid.) indicam competências
importantes a serem desenvolvidas nas aulas de filosofia. Tais orientações destacam
a importância e contribuição da filosofia no desenvolvimento da “competência geral
de fala, leitura e escrita - competência aqui compreendida de um modo bastante
especial e ligada à natureza argumentativa da filosofia e à sua tradição histórica”
(BRASIL, 2006, p.26). Segundo as OCNEM, é responsabilidade da disciplina filosofia,
no ensino médio, o desenvolvimento das capacidades de análise, reconstrução
racional e de crítica, a partir da compreensão que o aluno toma diante de textos (tanto
filosóficos como não filosóficos) e o desenvolvimento da capacidade de emitir opiniões
com riqueza de fundamentação e argumentação acerca deles, ou seja:
[...] desenvolver no aluno a capacidade para responder, lançando mão dos
conhecimentos adquiridos, as questões advindas das mais variadas
situações. Essa capacidade de resposta deve ultrapassar a mera repetição
de informações adquiridas, mas, ao mesmo tempo, apoiar-se em
Nativos Digitais do longo desta pesquisa, são afirmações sobre uma realidade que não é parte da vida
da totalidade dos jovens brasileiros. Apesar da generalização do termo jovens e Nativos Digitais,
sabemos que no Brasil ainda existe um grande déficit de acesso as TD entre os jovens e grande parte
da população. Mas esta pesquisa não diz respeito à estes jovens e demais pessoas e escolas públicas
que ainda estão de certa forma excluídas das TD, mas sim daqueles que já tem acesso às TD e que
fazem uso dessas em seu cotidiano e, que apresentam novas formas de ler e de escrever em meio das
TD que já são uma realidade.
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conhecimentos prévios (BRASIL, 2006, p. 29).

Também consta nas OCNEM (Ibid.) um grupo de competências e habilidades
filosóficas denominado Representação e de Comunicação, o qual abriga a habilidade
de o aluno ser capaz de “[...] elaborar por escrito o que foi apropriado de modo
reflexivo”. (Ibid., p. 33). O documento salienta que a escrita é umas das atividades
mais essenciais da filosofia e tem um caráter formador. A escrita é instrumento para
a estruturação e encadeamento de ideias e raciocínios, além de possuir um caráter
ético, pois pressupõe a relação entre autor e leitor (BARROS, 2009). Sardi (2005)
discorre sobre as variantes que podem interferir na forma como as crianças, os jovens
e os adultos encaram a atividade filosófica, principalmente no tocante a leitura e a
escrita. Para o autor não importa o que lemos, mas sim a relação que temos com
aquilo que lemos, de forma que é plenamente possível realizar uma leitura filosófica
de um texto que não é de filosofia, bem como uma leitura não filosófica de um texto
de filosofia. Dessarte, afirma Sardi (Ibid., p. 152):
É preciso “filosofar” com o texto, mesmo que, para isso, seja necessário
ultrapassá-lo, criar alternativas de interpretação, embora à base da sempre
possível aproximação com aquilo que o texto, em sua estrutura lógicoconceitual, está a sugerir. O que lemos passa a fazer algum sentido para nós
na medida em que repercute em nosso próprio viver.

Se falamos sobre a importância do sentido do que lemos, não podemos hoje,
em pleno século XXI falarmos em LEF sem falarmos dos novos suportes, meios e
novas formas de leitura e escrita que estão presentes no nosso cotidiano, e,
sobretudo, no cotidiano dos jovens alunos do ensino médio. Desta forma, mesmo que
as políticas públicas para a educação que já há algum tempo vem abrindo espaço
para a elaboração de diretrizes e metas que incluam a realidade das TD no cenário
educacional, sem uma reflexão profunda sobre estas questões não conseguiremos de
fato fazer com as a realidade das TD seja encarada com seriedade dentro das nossas
práticas de ensino e aprendizagem de LEF no ensino médio. Não apresento aqui todas
as políticas para a educação que já prevêem em seu bojo a consideração da TD como
elementos que devem fazer parte das relações de ensino e aprendizagem formais,
mas trago como exemplo, o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014), na
estratégia 7.15, estabelece como uma das estratégias para a ampliação da inclusão
das TD, a universalização do
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[...] acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta
velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno (a)
nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação (BRASIL, 2014,
p. 8).

Neste mesmo documento no item 7.20 também está previsto o provimento dos
equipamentos e recursos tecnológicos digitais para sua utilização pedagógica,
incluindo a implementação das condições necessárias para a universalização das
bibliotecas das instituições educacionais com acesso a rede de computadores e
internet. Indo ao encontro da política educacional, no sentido de garantir que a
educação também incorpore as TD, o filósofo Pierre Lévy (1993), destaca que
vivemos na “era da informação” e estamos imersos nas novas formas de ler e
escrever, sobretudo, o aluno que faz do ciberespaço10 um lugar de destaque em sua
vida. Hoje, o espaço digital é um dos lugares onde esse aluno se diverte, interage com
o mundo, aprende e compartilha informações. Vivemos, pois, em uma época de
grandes transformações nos conceitos de espaço e de tempo, e, consequentemente,
são notáveis as profundas mudanças em nossas habituais ferramentas de leitura e de
escrita. Temos presenciado a introdução das novas linguagens mais dinâmicas que
produzem novas formas de ler e escrever, sobretudo, a partir da introdução do
hipertexto, da hiperconexão e das telas nos vários âmbitos da nossa vida.
Inevitavelmente, as interfaces dos computadores transformam o modo como criamos,
aprendemos e nos comunicamos (GABRIEL, 2013).
Gabriel (2013) afirma que nós habitamos e transitamos, hoje, em duas
dimensões da vida, fazendo parte simultaneamente de dois ambientes; um formado
por bits e bytes (ambiente digital); o outro, formado por átomos (ambientes materiais).
Com a tecnologia de hiperconexão e com a nossa participação cada vez maior em
ambientes virtuais, é como se transferíssemos parte de nós para o ambiente digital.
Para McLuhan (2007), o uso normal que nós seres humanos fazemos da tecnologia
como uma espécie de extensão do nosso corpo, faz com que nós nos modifiquemos
e, em contrapartida, também transformemos a própria tecnologia. Para Gabriel
(op.cit.), atualmente, nós vivemos sempre em trânsito entre o “online” e o “off-line “ .

10

Conforme Prioste (2013), o termo ciberespaço foi criado pelo romancista de ficção científica William
Gibson na década de 80 que em sua obra chamada Neuromancer o escrito já trazia um vislumbre do
espaço de comunicação mediado por computador. O escritor o descrevia como um ambiente de
alucinação coletiva onde o real e a imaginação se misturam.
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Somos, portanto, seres cíbridos11 e os jovens alunos, em sua grande maioria, também
transitam com ainda maior naturalidade entre essas duas esferas da vida. Decorre
desta nossa nova condição, a necessidade do ensino e da aprendizagem de filosofia
alcançar os alunos além da dimensão do corpo biológico, de forma a se fazer presente
também no âmbito da sua vida digital, distribuídas nas várias ferramentas virtuais, pois
é lá que eles hoje passam a maior parte de seu tempo. De acordo com a Pesquisa
Brasileira de Mídia 2015, 65% dos jovens brasileiros com até 25 anos acessam a
internet diariamente (BRASIL, 2014). Esse número torna-se cada vez mais expressivo
se levarmos em conta a crescente disseminação do acesso à internet consoante com
uma grande difusão de aparelhos eletrônicos, chegando até mesmo dentro das
escolas. Na Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016 (BRASIL, 2016a), os dados são
ainda mais significativos. Quando os participantes foram indagados sobre em que
meio de comunicação elas se informam mais sobre o que acontece no Brasil, 49%
responderam que é pela internet. Quando indagados sobre quantos dias da semana
os participantes usam a internet, 50% afirmaram acessar a internet todos os dias.
Percebemos , portanto, um grande crescimento do acesso às TD e isso , certamente,
impacta na escola e no desenvolvimento das competências e habilidades de leitura e
escrita.
Quando colocamos em pauta a questão do ensino de filosofia, inegavelmente
aparecem algumas dificuldades que são enfrentadas desde seu retorno aos currículos
escolares há uma década. Durante anos, a filosofia tem sido ensinada de uma maneira
mais tradicional12, ou seja, com apoio nos livros clássicos, livros didáticos e manuais
amparados e subsidiados pelo conhecimento do professor. Não obstante, as práticas
de ensino de filosofia tradicionais, em que o professor fala e os alunos escutam (oneto-many)13, conteudistas, com ênfase apenas nas teorias dos filósofos clássicos ou na
história da filosofia, de forma descontextualizada da realidade dos alunos, acabam por
não satisfazer mais suas necessidades de aprendizagem, que, por sua vez, não
respondem satisfatoriamente às propostas dos professores que atuam em sala de
11

Cibridismo é a capacidade de estarmos on e off ao mesmo tempo, ou seja, no ambiente físico e no
ambiente virtual ao mesmo tempo.
12

Conforme Obiols (2002) a filosofia como disciplina, foi marcada inicialmente pela concepção
tradicional que, do ponto de vista dos conteúdos objetivos e metodologias, se baseando no domínio de
centros conteúdos considerados mais clássicos.
13

Modelo de ensino e aprendizagem focado predominantemente na figura do professor.
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aula de uma maneira mais tradicional. Para Braida (2010) existe uma forte relutância
por parte dos professores que vem sendo intimados tantos pelas políticas
educacionais quanto pelas demandas dos alunos a considerar uma mudança nas
suas formas de ensino, Braida (Ibid., p. 56) afirma:
[...] assim reage o Velho Rastelo, caçoando e amaldiçoando os navegantes
que se lançam em mares nunca d'antes navegados; mas, esse olhar também
pode fazer ver o quanto há de tacanho e estéril no modo tradicional de ensino
e transmissão, aquele da aula de filosofia egocêntrica e monofônica.

Mesmo tendo um ensino ainda mais tradicional e pautado em leitura e escrita
no papel, a grande incoerência é que o uso e acesso às obras filosóficas físicas é
praticamente impossível para todos os estudantes, tendo em vista que os jovens não
têm o hábito de frequentar bibliotecas e o alto custo para a escola ter um acervo com
número suficiente de exemplares para todos alunos. Mesmo no caso dos livros
didáticos que na escola pública são fornecidos pelo governo, por exemplo, o seu uso
se torna cada vez mais inconveniente e menos aderido pelos estudantes,
principalmente em função das novas formas de ser e estar no mundo digital como no
caso dos estudantes do ensino médio e devido também, à falta do hábito da leitura e
valorização do conhecimento impresso em formato de livro. Além dos livros físicos
serem um peso a mais a ser carregado pelos estudantes, que, de um modo geral
relutam em levá-los às aulas14, também possuem um custo muito mais oneroso do
que livros em formato digital no que se refere à sua produção e distribuição. Os livros
didáticos que são, na maioria das vezes, disponibilizados pelo governo parecem ser
mais estorvos e pesos a serem carregados do que uma ferramenta efetiva para a
aprendizagem da filosofia, principalmente em uma época em que textos e até mesmo
livros inteiros podem estar disponíveis em um dispositivo que cabe na palma da mão,
como é o caso dos smartphones. Certamente, esta realidade do acesso aos tablets e
smartphones não se configura numa realidade em todo o país. Mas mesmo esta não
sendo uma realidade em todas as escolas do país, cabe ressaltar o crescimento do
uso das dispositivos de TD pelos estudantes do ensino médio brasileiro. Em um
levantamento realizado pela Telefónica (2014) chamado: “Telefónica Global Millennial
Survey” em 2014, foi apontado que no Brasil, 78% dos jovens usam smartphones e

14

Experiência vivenciada amplamente por mim na posição de professora substituta de filosofia no
ensino médio. É notória a falta de vontade que os alunos possuem de levar o livro didático para as
aulas e como isso os incomoda.
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no mundo esse número também é significativo, 76% dos jovens afirmam usar
smartphones. A pesquisa mais completa pode ser acessada por meio do QR code a
seguir na Figura 2.
Figura 2 – Telefónica Global Millennial Survey: os jovens e o smartphone

Fonte: Telefónica (2014).

A partir do surgimento e fácil acesso aos smartphones, os jovens cada vez
sentem menos necessidade de utilizar um computador do tipo desktop ou laptop para
acessar a internet e conectar-se às redes sociais, pois este dispositivo os mantém o
tempo todo conectado, enquanto o desktop limitaria o jovem à um espaço físico e o
laptop, apesar de ter mais portátil, também é limitado em termos de espaço e
usabilidade. De acordo com Prioste (2013), em uma pesquisa feita pela empresa
Cisco, ficou evidente a compulsão dos jovens em conferir o status de sua vida online
por meio do smartphone. Cerca de 60% destes fazem isso praticamente o tempo todo.
No caso do Brasil, o número é ainda mais alarmante, cerca de 73% dos jovens, ou
seja, 9 em cada 10 jovens verificam seus dispositivos antes mesmo de levantarem-se
da cama pela manhã. Talvez seja chegada a hora de se avaliar estratégias e de se
pensar de que forma os textos de filosofia e o modo de pensar filosófico também
podem ocupar estes espaços virtuais onde estão os jovens, a fim de contemplar as
novas formas de acesso à informação e ao conhecimento que se descortinam na
atualidade.
A partir destes dados citados acima, percebemos que uma das características
do nosso atual contexto é a necessidade da mudança dos paradigmas educacionais,
pois o modelo de aprendizagem focado no professor está fadado à extinção e,
conforme o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
(USP), Gilberto Teixeira: “Sem capacitação e experiência, os professores continuarão
a simplesmente a duplicar suas práticas tradicionais na Internet e não se beneficiarão
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adequadamente das novas mídias” (TEIXEIRA, 2013, p. 1). Braida (2010) questiona
em que medida a era digital pode ser um problema ou uma oportunidade para o ensino
de filosofia. Na visão do autor, no que diz respeito à transmissão e propagação da
filosofia parece ser um momento positivo, pois “[...] o ensino da filosofia passa pelo
contato interpessoal e pelo estudo e compreensão de opiniões e teorias fixadas em
textos, a era digital significa uma potencialização [...]”. (BRAIDA, 2010, p. 61).
Entretanto, se ainda insistirmos em um ensino de filosofia baseado no face a face da
sala de aula “egocentrada” no aluno que fica passivo frente a um professor
“autofalante”, pode ser que o ensino de filosofia corra o risco da extinção, pois, “[...]
as possibilidades de erudição direta e da discussão multilateral e diversificada, sem a
mediação de um mestre ou escola, constituem o primeiro vetor da assim chamada
internet de terceira geração” (Ibid., p. 61).
A partir desta inserção da problemática da pesquisa, onde busquei dar um
breve panorama das questões e do panorama que envolvem LEF e também as TD e
de como estas questões e este cenário se constituem como problemática a ser
trabalhada na tese, apresento no capítulo que segue os caminhos metodológicos
utilizados para a realização da pesquisa, cujo intuito central é produzir algumas
reflexões sobre como pode-se hoje, em tempos de TD pensar o ensino e a
aprendizagem de LEF no ensino médio, competências e habilidades tão antigas mas
ao mesmo tempo, tão atuais e necessárias para uma aprendizagem de filosofia efetiva
e que faça sentido para os sujeitos envolvidos neste processo. Cabe também afirmar
que, para mim, como pesquisadora, as TD se apresentam como potencialidades, se
bem aproveitadas e pensadas em dentro de um contexto pedagógico crítico e reflexivo
e que poderiam vir a contribuir com o ensino de LEF no ensino médio. Entretanto,
longe de assumir um discurso de total otimismo e defesa das TD, também busco fazer
reflexões no sentido de questionar até que ponto as TD trazem de fato melhorias para
a educação e até que ponto não estamos fazendo as mesmas coisas só que utilizando
suportes e ferramentas diferentes, nos iludindo a nós mesmos, aos alunos e à
sociedade de que estamos inovando e produzindo, de fato, qualificados Leitores e
Escritores em Filosofia.
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo trago de forma mais detalhada os elementos que compõem
corpus da pesquisa, os materiais e participantes. Também aqui apresento um
panorama dos recursos e das referências que aparecem ao longo da pesquisa. Cabe
ainda dizer que não pretendo com esta pesquisa dar respostas definitivas ou
desconsiderar os pontos de vista divergentes. Ao contrário, o intento é buscar fazer
tensionamentos e reflexões sob um prisma mais filosófico, considerando a reflexão
uma importante atividade que se manifesta em uma prática de pesquisa e que se
define como um processo intrinsecamente inacabado e permanente (MINAYO, 1993).
A busca por uma perspectiva para pesquisa em educação nem sempre é uma
tarefa fácil ou tranquila. Em meio às inúmeras possibilidades de abordagens, autores,
correntes e linhas de pensamento, nós pesquisadores, de um modo geral, entramos
em certos conflitos teóricos, dúvidas e até mesmo criamos para nós próprios
empecilhos referentes aos aportes teóricos para a execução de nossas pesquisas. A
dificuldade ainda é maior quando se está mais inclinado aos modismos em termos de
abordagens metodológicas e se rejeita, por vezes, indiscriminadamente, perspectivas
teóricas como se elas fossem obsoletas ou se abraçam outras, mais atuais, como se
elas fossem verdades absolutas. Para esta pesquisa, busquei trazer os diferentes
pontos de vista sobre a questão das TD e também sobre o ensino e a aprendizagem
de LEF, sem, no entanto, postular o que é certo ou errado. Quando discutimos sobre
as TD, suas aplicações, usos e efeitos na educação, é interessante perceber que é
muito fácil aderirmos à um dos dois pontos de vista bastante famosos que são: ou as
amamos e as idolatramos cegamente (a chamada tecnolatria), ou, as odiamos e as
condenamos (tecnofobia). É inegável que as Tecnologias de um modo geral – não
apenas em se tratando das TD – tem a potencialidade de transformar a forma como
se ensina e se aprende, bem como as relações sociais, a economia e as esferas da
vida pública e privada. Todavia, os pensamentos de idolatria e aversão à internet estão
sempre sendo trazidos para a pauta nos debates acadêmicos e publicitários, como
menciona Marvyn (1998, apud BUCKINGHAM, 2008). De acordo com a autora, tais
discursos têm uma longa história, aparecendo com mais força a partir da introdução
da eletricidade e das telecomunicações. Se por um lado, as tecnologias foram
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promovidas e glorificadas através do chamado “boosterismo”15, ou propaganda
ostensiva sobre suas potencialidades, para a facilitação das nossas atividades
cotidianas e otimização dos tempos e espaços de ensino e de aprendizagem, por outro
lado, muitos discursos apontam para a possível ameaça às relações sociais
estabelecidas. De acordo com Buckingham (2008, p. 11, tradução nossa):
[...] o telefone, por exemplo, foi celebrado pela maneira como ele poderia
fazer negócios mais eficientemente e facilitar formas mais democráticas de
vida social, mas também foi condenado por sua interrupção de
relacionamentos íntimos e perturbação das hierarquias sociais estabelecidas.

Semelhantemente às discussões e aos discursos sobre as tecnologias do
século passado, temos o mesmo cenário atualmente com o uso das TD. De acordo
com Buckingham (Ibid.), as discussões populares sobre a Internet se colocam entre a
celebração e a paranoia. Por um lado as TD são vistas como possibilidades de criação
de novas formas de vida comunitária e cívica, oferecendo variados recursos para
liberdade pessoal, capacitação, liberação dos indivíduos das formas estritamente
hierárquicas de trabalho, por outro lado, acredita-se que elas podem apresentar
inúmeros perigos, sobretudo no tocante à privacidade e criação de novas formas de
desigualdade e exploração comercial, decadência da memória, aumento das
distrações e perda de foco. Caímos frequentemente no que Buckingham (Ibid.) chama
de “determinismo tecnológico”:
Desta perspectiva, a tecnologia passa a ser vista como emergindo de um
processo neutro de pesquisas e desenvolvimento científico, e não da
interação das forças sociais, econômicas e polícias que são mais complexas.
A tecnologia passa então a ser vista como tendo eventos – para provocar
mudanças sociais e psicológicas – independentemente das formas em que é
usada, e dos contextos e processos sociais em que ela entra. [...] o
computador passa a ser visto como uma força autônoma que é de alguma
forma independente dos humanos e da sociedade (BUCKINGHAM, 2008, p.
11, tradução nossa).

Percebe-se na atualidade, que os discursos sobre a questão das TD na sua
relação com a educação, têm aparecido nos principais meios de comunicação
(internet, programas televisivos que trazem reportagens sobre as tecnologias na
educação, etc.), de forma bastante dualista e polarizada. Tais meios de comunicação
tendem a nos levar a acreditar e a reproduzir discursos que fomentam o pensamento

15

Boosterismo é um termo originário da língua inglesa (boosterism) que quer dizer promover algo, fazer
forte propaganda sobre alguma coisa, um modo de vida, uma tecnologia ou ideia.
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de que existem apenas duas formas possíveis de se conceber a questão das TD no
âmbito da educação, ou seja, sob o ponto de vista do benefício ou do malefício. Desta
forma, a partir de determinadas formas de abordar as questões relativas aos usos das
TD na educação, que circulam na internet e na mídia de um modo geral, é notória uma
busca incansável por respostas definitivas ou até mesmo o desejo por uma
universalização de práticas relacionadas ao ensino e à aprendizagem que nem
sempre levam em conta os contextos e os sujeitos envolvidos nesses processos. Esta
postura de universalização e de polarização pode ser percebida nos títulos das
matérias publicadas nos sites “printados” na Figura 3:):

Figura 3 – Exemplos de matérias de divulgação com visão dualista e pretensão à
universalidade sobre a relação entre as tecnologias e a educação

Fonte: Barroso (2015); Kalena (2014) e Universia (2013).

Esses três exemplos de matérias trazem já em seu título dois tipos de discursos
sobre as TD: o discurso dos benefícios das TD no âmbito da educação, que tenta
mostrar como elas são necessárias para a aprendizagem ou até mesmo para que um
professor seja considerado “bom professor”. Também aparece, em contraponto, o
discurso de que as TD seriam prejudiciais para a aprendizagem e desenvolvimento
dos jovens. No tocante à educação, podemos, conforme Buckingham (2008),
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considerar a ideia de “determinismo da informação”, ou seja, a informação no campo
da educação passa a ser muitas vezes vista como um bem neutro, que aparece do
nada, de forma que a aprendizagem dos estudantes passa a ser associada ao acesso
que eles têm à informação. Desta forma, tais discursos tendem a concluir que uma
boa educação passa a ter direta relação com acesso e fornecimento de acesso às TD.
Diante disto, foi necessário buscar um outro olhar sobre tais questões, de forma que
a pesquisa demonstrasse uma postura não de negação das TD e tampouco de
aceitação cega, mas uma postura crítica e problematizadora, evidenciando suas
potencialidades e seus limites para compreender, como podemos ensinar as
habilidades e competências de Ler e de Escrever em Filosofia em meio à realidade
das TD que produz efeitos diretos nas relações de ensino e aprendizagem, na nossa
cognição, nas nossas novas formas de leitura e escrita e nas nossas formas de
acessar e produzir o conhecimento.
Sobre os aspectos metodológicos, cabe dizer que esta pesquisa é cunho
qualitativo e de procedimento bibliográfico. Uma das características da pesquisa de
cunho qualitativo é a não preocupação apenas com uma representatividade em
termos numéricos, mas também, com o aprofundamento da compreensão sobre
determinado tema que envolve atores sociais. Outra importante característica da
pesquisa de cunho qualitativo é o uso de descrição e compreensão do objeto ou
fenômeno investigado, de forma a levar em conta os elementos imprevistos, assim
como a potencialidade de mudança do objeto investigado. Sendo assim, o
procedimento de investigação com materialidades bibliográficas tem por base que tal
procedimento foi feito a partir do levantamento de referências teóricas publicadas e
que são de relevância para a pesquisa. Tendo isso em mente, fiz uma avaliação sobre
quais seriam as materialidades bibliográficas que poderiam trazer para a discussão e
reflexão a temática aqui investigada.
Em um primeiro momento, cheguei à conclusão de que, para identificarmos o
lugar e as práticas de leitura e escrita na tradição filosófica, seria necessário acessar
obras que trouxessem esses elementos e filósofos do passado e atuais que tivesse
algo a dizer sobre a temática. Portanto, foram selecionadas algumas importantes
obras de autores que tratam do tema da LEF ao longo da história da tradição filosófica,
não de modo linear e histórico propriamente dito, mas a de forma a pontuar alguns
filósofos e suas teorias sobre LEF. Constituem a nossa materialidade LEF na tradição
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filosófica, autores tais como: Hadot (1995), Havelock (1996), Cossutta (2001),
Folscheid & Wunenburger (1999), Barros (2009), entre outros.
Em um segundo momento, busquei fazer um recorte em algumas das
produções mais significativas sobre o ensino de filosofia no Brasil com o intuito de
encontrar autores que produziram textos sobre LEF e também sobre LEF na sua
relação com as TD. Busquei tais produções em dois importantes eventos sobre o
ensino de Filosofia, a saber: o Simpósio Sul-brasileiro sobre o Ensino de Filosofia e
as reuniões da Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia (ANPOF) que
possui o Grupo de Trabalho (GT) - Filosofar e Ensinar a Filosofar desde o ano de 2006
mas que só publicou os textos em Anais a partir do ano de 2013. Os materiais
buscados no Simpósio Sul-brasileiro sobre o Ensino de Filosofia são provenientes dos
anais dos encontros e que deram origem à uma coleção de 09 livros lançados entre
os anos de 2002 a 2010. Já os anais da ANPOF que possuem textos produzidos
dentro do GT - Filosofar e Ensinar a Filosofar compreendem os encontros nos anos
de 2012, 2015 e 2016. Como foi encontrado um número bastante expressivo de
produções nestes dois eventos, ficou estabelecido que esta materialidade se
configuraria no corpus central da minha pesquisa.

3.1 O CORPUS DA PESQUISA

Entende-se por corpus o recorte da materialidade que o pesquisador estipula
e define para que sobre eles possa ser aplicado algum tipo de procedimento a fim de
alcançar os objetivos da pesquisa. Para que a construção do corpus possa ser feita,
é necessário que seja estipulado um padrão de análise, de forma a contemplar suas
especificidades. Conforme Marquezan (2009, p. 98):
O corpus entra no processo como a materialidade composta pelo
entrecruzamento da problemática com a fundamentação teórica da pesquisa
tornando-se um ponto onde se reúnem e se dispersam efeitos de sentido.

Para analisar o corpus central da pesquisa referente às produções sobre LEF,
busquei inspiração na técnica de Análise de Conteúdo. A Análise de Conteúdo é
considerada uma das técnicas de análise mais antigas dentro das ciências humanas.
Começou a ser utilizada por volta dos anos 1787, nos Estados unidos, e se consolidou
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nas décadas de 20 e 30 do século XX, em função do desenvolvimento a ampliação
dos estudos em Ciências Sociais. De acordo com Dellagnelo & Silva (2005), a
utilização da técnica de análise de conteúdo está crescendo no Brasil, sobretudo, em
pesquisas que são de abordagem qualitativa, como no caso desta pesquisa.
A Análise de Conteúdo, de acordo com Ens et al. (2003), diz respeito à um
arcabouço de técnicas para a exploração de documentos que visa identificar os
principais conceitos e temas que são abordados em um determinado texto. Conforme
Berelson (1954 apud BARDIN, 1979), a análise de conteúdo é uma técnica de
investigação cuja finalidade é a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do
conteúdo manifesto da comunicação. Desta forma, esta técnica busca ir além das
incertezas e visa tornar mais rica a leitura dos dados que são coletados, na tentativa
de compreender de maneira crítica e problematizadora o sentido do que está sendo
comunicado nos textos, seja em seu conteúdo manifesto de forma explícita ou
manifesto implicitamente. Em suma, esta técnica trabalha com os dados que são
coletados nos textos de forma a identificar o que está sendo dito a respeito do tema
de interesse ou foco da pesquisa. Tendo isso em vista, o procedimento de análise do
conteúdo desses textos, deve ser escolhido de acordo com o que seja mais adequado
ao tipo de texto ou ao enfoque da pesquisa, podendo ser quatro tipos de análise:
léxica, de categorias, de enunciação e de conotações. A Análise de Conteúdo também
pode ser compreendida como um conjunto de técnicas de análise, pois é uma espécie
de análise das informações que vão dizer respeito ao comportamento humano e
possibilita uma aplicação variada. De acordo com Minayo (2001), esta técnica possui
duas funções principais: primeiro, a verificação das questões ou hipóteses e segundo,
descoberta do que está subjacente aos conteúdos manifestos.
De acordo com Campos (2004), a análise de conteúdo como técnica, se vale
do que é comunicado como ponto de partida e, diferentemente de outras técnicas,
permite o ato de inferir, ou seja, permite que os pesquisador faça proposições:
“Produzir inferências sobre o texto objetivo é a razão de ser da análise de conteúdo;
confere ao método relevância teórica, implicando pelo menos uma comparação onde
a informação puramente descritiva sobre o conteúdo é de pouco valor.” (CAMPOS,
2004, p. 613). Assim sendo, a produção das inferências dentro desta técnica significa
um embasamento a partir de pressupostos teóricos.
São três as fases da técnica de Análise de Conteúdo:
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I) Fase pré-exploratória ou de leituras flutuantes do corpus (textos) escolhidos.
Esta fase inicial tem como objetivo capturar e organizar (não estruturadamente) os
documentos a serem analisados posteriormente. Nesta, é necessário que se realize
leituras de todo material coletado de forma a ter uma noção geral das principais ideias.
De acordo com Ens et al. (2003, p. 5), este é um trabalho considerado
[...] gradual de apropriação do texto, estabelece várias idas e vindas entre o
documento analisado e as suas próprias anotações, até que comecem a
emergir os contornos de suas primeiras unidades de sentido. Estas unidades
de sentido – palavras, conjunto de palavras formando uma locução ou temas
– são definidas passo a passo e guiam o pesquisador na busca das
informações contidas no texto.

Esta primeira fase foi contemplada ainda no primeiro ano de pesquisa, após a
reflexão e análise sobre quais seriam as materialidades. Nesta primeira fase foram
selecionados do Simpósio Sul-Brasileiro sobre o Ensino de Filosofia (2002 a 2010) e
dos Anais dos encontros do GT- Filosofar e Ensinar a Filosofar (2013, 2015 e
posteriormente, 2017).
II) Fase de seleção das unidades de análise. Esta fase é orientada pelas
questões da pesquisa que precisam ser respondidas, foi feita a seleção de palavras,
ou sentenças, ou até mesmo de textos completos que tinham conexão com o tema da
pesquisa. De acordo com Campos (2004, p. 613):
O evidenciamento das unidades de análise temáticas, que são recortes do
texto, consegue-se segundo um processo dinâmico e indutivo de atenção ora
concreta a mensagem explícita, ora as significações não aparentes do
contexto.

Convém salientar que a escolha da unidade temática tem estrita relação dos
objetivos da pesquisa, as teorias explicativas que o pesquisador pretende adotar,
juntamente com as próprias teorias intuitivas do pesquisador. Essa fase foi realizada
também no primeiro e segundo anos de desenvolvimento da pesquisa com a
finalidade de identificar e fazer os recortes nos textos que fossem pertinentes às
reflexões aqui propostas.
III) Fase de categorização e subcategorização. Nesta fase é realizada a
classificação por diferenciação dos elementos que constituem um conjunto já prédeterminado, e, logo em seguida, é feito o que se chama de reagrupamento de acordo
com o gênero destes elementos. As categorias encontradas são espécies de grandes
enunciados que vão abarcar os possíveis temas e subtemas que podem surgir durante
a fase de categorização. Isso tudo, conforme o grau de proximidade entre eles. Desta
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forma, se torna possível, por meio da análise realizar as elaborações que irão atender
aos objetivos da pesquisa, de forma a criar uma problematização e gerando um novo
conhecimento que tem como objetivo mostrar uma outra visão sobre o tema de estudo
(CAMPOS, 2004).
Essa fase teve início no segundo ano de pesquisa, tendo maior foco após a
qualificação do projeto de tese, pois foram estabelecidos os pontos mais relevantes
encontrados na materialidade. Do total de nove livros do Simpósio Sul-Brasileiro sobre
o Ensino de Filosofia (2002 a 2010) foram encontrados trinta e um (31) textos que
versam sobre LEF, e nos Anais dos encontros do GT- Filosofar e Ensinar a Filosofar
(2013, 2015, 2017) foram encontrados oito (08) textos que versam sobre LEF a partir
de cinco diferentes enfoques ou categorias, a saber:
1) LEF e a formação de professores;
2) LEF nas políticas públicas para a educação;
3) LEF e suas metodologias
4) LEF e as Tecnologias Digitais;
5) LEF nos relatos de experiências.
A seguir, apresento um quadro com os títulos, autores e ano de publicação dos
textos dos livros do Simpósio Sul-brasileiro sobre o Ensino de Filosofia (2002 a 2010),
e, posteriormente na Tabela 2, apresento os títulos, autores e anos dos textos
publicados nos Anais dos encontros GT - Filosofar e Ensinar a Filosofar (2013, 2015,
2017).

Tabela 1 – Textos dos livros do Simpósio Sul-brasileiro sobre o Ensino de Filosofia

Título do texto

Autores

Ano

1

Um jeito socrático de ler o Críton

CONTRALTO

2002

2

A problemática da filosofia no ensino médio

GHEDIN

2002

3

Filosofia do ensino da Filosofia

PAVIANI

2002

4

A Filosofia no ensino médio conforme a LDB9394 e PCN/EM 1999

RODRIGUES

2002

5

Gilles Deleuze e a virtualidade: a passagem da
história à cartografia no ensino da filosofia

CRAIA

2002
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6

Sobre o ensinar e o aprender filosofia

KOHAN

2002

7

Filosofia na escola Online: uma proposta para a
formação continuada e permanente dos
professores de filosofia

MULLER
EITERER

8

O mundo do texto e o mundo possível: o Ensino
de Filosofia e as possibilidades do texto

RUEDELL

2003

9

Os desafios educacionais da cultura audiovisual:
considerações sobre o Ensino de Filosofia

JACINSKI

2004

10

A filosofia e seu ensino: um modo de ler

MUCHAIL

2004

11

Da solidão da montanha à praça do mercado:
desafios e perigos para o Ensino de Filosofia

PASCHOAL

2004

12

Sentidos da leitura hermenêutico-filosófica

ROHDEN

2004

13

A formação teórica e prático-pedagógica na
estrutura curricular: a experiência do curso de
filosofia da UPF/RS

TROMBETTA
CASAGRANDA

14

Experiências em disparar o ato de filosofar e
projeto transdisciplinar

VALVERDE

2004

15

A Crise na educação e a tarefa do Ensino de
Filosofia

ARALDI

2005

16

Dificuldades e possibilidades que constituem o
processo de aprendizagem de filosofia nas
escolas

BENETTI

2005

17

Filosofia no ciberespaço

CANDIDO

2005

18

Atividade filosófica na escola

GALLINA

2005

19

Filosofia na educação básica: uma propedêutica
à paciência do conceito

GALLO

2005

20

Professor de filosofia? Erudito ou pensador?

HEUSER

2005

21

O filosofar como circularidade entre silêncio e
linguagem

SARDI

2005

22

Ouvir, falar, ler e escrever como campos da
atividade filosófica nas escolas

WUENSCH

2005

23

Filosofia online: notas sobre o uso de internet no
ensino de graduação

IBERTIS

2006

24

Das epístolas aos e-mails: é possível ensinar
filosofia à distância?

POMMER

2006

25

A construção do sentido leitura-escritura em um
caminho de volta ao silêncio

SARDI

2006
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26

Nietzsche, a educação e a crítica da cultura

ARALDI

2007

27

O texto filosófico: uma necessidade

MARTINS

2008

28

Ensaio sobre filosofia e novas tecnologias na
educação: Desafios, aporias, possibilidades

NOVAES & GARIN

2008

29

Sobre a arte de escrever filosofia filosoficamente

ROHDEN

2008

30

Filosofia, ensino e o império do virtual

BRAIDA

2010

31

O sentido e o lugar do texto filosófico nas aulas
de filosofia do ensino médio

HORN & VALESE

2010

Fonte: autora

Tabela 2 – Textos dos Anais do GT da ANPOF - Filosofar e Ensinar a filosofar

Título do texto

Autores

Ano

1

O ensino da Filosofia e sua interface com a Criação
e a Arte

SOUZA

2013

2

A disciplinaridade da filosofia

ALENCAR

2015

3

Sensibilidade inteligente e inteligência sensível na
experiência do filosofar

OLIVEIRA

2015

4

O vivido e o narrado na experiência do filosofar

OLIVEIRA
GIORDANO

&

2017

5

A filosofia no chão da escola

RODRIGUES
LOPES

&

2017

6

Ensino de filosofia e o cinema como recurso
didático

DOIMO

2017

7

O olhar filosófico do aluno através da câmera do
seu celular

QUEIROZ

2017

8

Metodologias ativas e tecnologias móveis no
ensino de Filosofia Política

PERES

2017

Fonte: autora.
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3.1.1 Livros do Simpósio Sul-brasileiro sobre o Ensino de Filosofia e Anais do
GT - Filosofar e Ensinar a Filosofar
O Simpósio Sul-brasileiro sobre o Ensino de Filosofia foi criado pelo Fórum-Sul
de Cursos de Filosofia da região Sul do Brasil. De acordo com Ribas et al (2005 apud
MORAES, 2014), tal fórum foi constituído como uma organização informal que
possibilitou aos coordenadores dos cursos de licenciatura em filosofia e à toda a
comunidade implicada com a temática a realização do simpósio. O objetivo da criação
do simpósio foi a efetiva troca de experiências e definição de posicionamentos que
fortalecessem ainda mais a luta pela obrigatoriedade da filosofia como disciplina no
currículo do ensino médio e para que, sobretudo, fossem problematizados seus
objetivos, metodologias, dentre outras questões mais pontuais. De acordo com
Tomazetti & Benetti (2015, p. 72), o simpósio também deveria ser:
[...] um evento que colocasse em pauta as questões relativas ao ensino da
Filosofia, de forma a dar visibilidade à importância da disciplina na escola
básica e na formação dos jovens estudantes

Durante a primeira década dos anos dois mil, em edições anuais, o simpósio
foi realizado em diversas Instituições de Ensino Superior (IES) da região Sul do Brasil,
de maneira a promover o encontro de professores e estudantes de filosofia, fossem
esses da graduação, da pós-graduação ou atuantes na escola básica. O principal foco
do simpósio centrava-se nas questões sobre o ensino de filosofia na escola básica e
na formação dos professores de filosofia. Já nas primeiras edições, o simpósio, ao
reunir diversos professores, acadêmicos e pesquisadores oriundos das mais variadas
regiões do país, tornou-se um dos mais reconhecidos eventos da área do ensino de
filosofia e fortaleceu o movimento de retorno da disciplina para a educação básica. De
acordo com Tomazetti & Benetti ( 2015, p. 85):
O Simpósio Sul-Brasileiro sobre Ensino de Filosofia rapidamente se tornou
reconhecido como um evento importante nessa área. Ultrapassou as
fronteiras da Região Sul e acolheu pesquisadores , professores e acadêmicos
de outros Estados da federação. O evento teve o mérito de restaurar, nessa
região , um movimento que propunha colocar em cena o ensino da Filosofia
e a formação ocorrida nos respectivos cursos de licenciatura, os quais,
durante algumas décadas, haviam ficado distanciados dessa problemática.

Os textos produzidos nestes dez anos de evento são considerados uma rica
fonte de reflexão e estudo para os alunos e professores dos cursos de filosofia de todo
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Brasil, e, dentro desta pesquisa, eles desempenham um papel central para o
desenvolvimento das problematizações sobre LEF na sua relação com as TD aqui
propostas. Cabe destacar que este conjunto de textos foi objeto de pesquisa das
professoras da UFSM Elisete M. Tomazetti e Cláudia C. Benetti e que se intitula:
“Ensino e aprendizagem filosófica em discurso” (2010 - 2014). A pesquisa investigou
os discursos sobre o ensino e aprendizagem de filosofia no contexto do ensino médio
e da formação dos professores de filosofia nas instituições de ensino superior. Embora
estes livros oriundos do Simpósio tenham sido analisados em minha pesquisa de
mestrado (MORAES, 2014a), cujo foco era compreender as visões, reflexões e as
perspectivas sobre a questão das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)
no ensino de filosofia no âmbito do PIBID, foi necessária uma retomada dos mesmos
sob a perspectiva de um novo recorte. Neste novo recorte, agora tendo como foco a
questão da LEF, foi claramente possível perceber um número bastante expressivo de
trabalhos dentro dos livros do simpósio, que versam de forma direta ou indireta sobre
o tema e como este é impactante dentro das discussões sobre o ensino de filosofia.
Cabe ressaltar a influência e a importância do olhar do pesquisador sobre seu
objeto de pesquisa e também o quão direcionado esse olhar pode ser. Isto é, na
maioria dos casos, o pesquisador só percebe a informação ou dado na medida em
que está inclinado a encontrá-lo. Ao mesmo tempo pode ignorar outros tantos em
função do não interesse ou da não preocupação com aqueles outros pontos no
momento da pesquisa. Não que as informações não estejam ali, mas porque o
interesse da pesquisa pode ser outro. De forma que:
É necessária uma certa conversão do olhar e da atitude para poder
reconhecê-lo e considerá-lo em si mesmo. Talvez ele não seja tão conhecido
que se esconde sem cessar, talvez seja como essas transparências
familiares que, apesar de nada esconderem em sua espessura, não são
apresentadas com clareza total (FOUCAULT, 2008, p. 126).

Sobre os textos encontrados nos anais do GT - Filosofar e Ensinar a Filosofar
da ANPOF e que compõem o corpus da pesquisa, cabe afirmar que há mais de uma
década a ANPOF tem se preocupado em trazer as temáticas acerca do ensino de
filosofia para suas reuniões anuais. Por meio da criação do GT - Filosofar e ensinar a
Filosofar no ano de 2006 é que começaram a ser organizadas reuniões periódicas
para o encontro de professores e pesquisadores do ensino de filosofia. Mas foi apenas
no ano de 2012 que a ANPOF criou a ANPOF - Ensino Médio a fim de ser um espaço
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a mais para a discussão sobre o ensino de filosofia que no ano de 2008 passou a
ocupar um lugar dentro do currículo do ensino médio. Um dos objetivos destes
encontros da ANPOF - Ensino Médio é dar a oportunidade para que os professores
de filosofia na educação básica possam discutir suas questões e demandas com os
demais membros da comunidade filosófica nacional. Desde a primeira edição da
ANPOF – Ensino Médio em 2012 houve um crescente aumento das publicações sobre
o ensino de filosofia nos anais do GT - Filosofar e ensinar a Filosofar. Nos anais da
edição de 2013 foram encontrados oito (08) textos que trazem reflexões sobre o
ensino de filosofia. Dentre estes textos, aquele que versa sobre a questão da Leitura
e da Escrita em Filosofia temos apenas um (01) texto, a saber: “O ensino da Filosofia
e sua interface com a Criação e a Arte”, de autoria de Maria Eliane Rosa de Souza.
Para o acesso aos textos do GT- Filosofar e ensinar a Filosofar basta acessar o QR
code a seguir:

Figura 4 – QR Code de acesso para os anais da do GT- Filosofar e Ensinar a Filosofar
do XV encontro da ANPOF – 2013

Fonte: autora.

Nos anais da edição de 2015 notamos um aumento considerável das
produções que versam sobre ensino de filosofia de um modo geral. No total foram
publicados vinte (20) textos. Destes vinte (20) textos, selecionamos apenas dois (02)
que trazem algo sobre a questão da Leitura e da Escrita em Filosofia, a saber: “A
disciplinaridade da filosofia”, de Marta Vitória de Alencar e “Sensibilidade inteligente e
inteligência sensível na experiência do filosofar”, de autoria de Paula Ramos de
Oliveira. A seguir, o QR Code que direciona para o site da ANPOF onde estão os
anais do GT:
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Figura 5 – QR Code de acesso para os anais da do GT- Filosofar e Ensinar a
Filosofar do XVI encontro da ANPOF - 2015

Fonte: autora.

Nos anais da edição de 2017, de um total de vinte e seis (26) textos que versam
sobre o ensino de filosofia, temos cinco (05) textos que versam ou trazem algumas
reflexões sobre LEF.

Figura 6 – QR Code de acesso para os anais da do GT- Filosofar e Ensinar a Filosofar
do XVII encontro da ANPOF - 2017

Fonte: autora.

3.2 EXPERIÊNCIA INVESTIGATIVA DE LEF NA ESCOLA UTILIZANDO AS TD
Na posição de professora de filosofia do ensino médio em um Instituto Federal,
onde eu tive à disposição vários recursos tecnológicos e uma boa infraestrutura,
despertou-me a vontade de verificar por mim mesma como seria utilizar as TD para o
ensino e aprendizagem de LEF com os meus estudantes que sempre se
demonstraram muito disponíveis para utilizar seus smartphones nas nossas aulas.
Desta forma, tornou-se relevante ir além dos estudos a partir de trabalhos e pesquisas
de autores que tratam do tema e experenciar na prática.
A seguir discorro brevemente sobre o que eu chamo de experiência
investigativa que foi realizada durante três (03) semanas com vinte e um (21) alunos
de uma turma do terceiro ano do Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente
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do Sul/RS. Nessa experiência, utilizei duas TD: a ferramenta de Grupos do Facebook
e a ferramenta Google Docs do Google. Inspirei-me no método de trabalho com textos
de filosofia descrito por Rodrigo (2014) que é composto por três etapas: 1)
Esclarecimento Semântico; 2) Estruturação lógica; 3) e Visão sintética do texto.
Somada à esta metodologia, acrescentei uma quarta etapa: 4) Produção escrita. No
capítulo seis descrevo com mais detalhes em que consiste cada etapa deste método
de trabalho com LEF e também, o passo a passo das atividades que foram realizadas
utilizando as ferramentas de TD. Cabe dizer que, ao final das atividades, os alunos
foram convidados à responder à um questionário disponibilizado online através da
ferramenta Google Formulários a fim de coletar as principais impressões, dificuldades
e obstáculos enfrentados pelos alunos durante a atividade de LEF utilizando as TD.
Esse questionário teve como características: ser estruturado, em parte com perguntas
fechadas e em parte com perguntas abertas e o tema versou sobre as atividades
realizadas pelos alunos durante a experiência proposta. O questionário foi composto
de vinte e oito (28) questões, das quais dezenove (19) eram fechadas e nove (9) eram
abertas. No decorrer da explicação e análise da experiência realizada apresentarei a
apresentação e discussão dos resultados. Os detalhes sobre os procedimentos e
análise encontram-se descritos no último capítulo desta tese e o questionário está
disponível na parte dos anexos. No item a seguir, busco detalhar o cenário da
experiência investigativa bem como os participantes.

3.2.1 O cenário da experiência investigativa

De acordo com Skovsmose (2000), o cenário para investigação é o campus do
Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) - Campus de São Vicente do Sul. O IFFAR está
localizado no Campus da cidade de São Vicente do Sul (SVS), interior no Estado do
Rio Grande do Sul. São Vicente do Sul tem uma população de aproximadamente
8.840 pessoas de acordo com o Censo de 2017 (BRASIL, 2017), sendo uma cidade
voltada basicamente para o cultivo agrário e criação de animais de corte. Em função
destas características regionais, o IFFAR encontrou um ambiente fértil para sua
implantação. Criado em 2008, por intermédio da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro, o
IFFAR originou-se da junção entre o Centro Federal de Educação Tecnológica de São
Vicente do Sul e da unidade Descentralizada de Júlio de Castilhos, juntamente com a
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Escola Agrotécnica Federal do Alegrete e da unidade Descentralizada de Santo
Augusto. O IFFAR é uma instituição de educação superior, básica e profissional que
oferece diferentes modalidades de ensino, bem como ensino na modalidade à
distância (EaD). O Campus de São Vicente do Sul, situado na região do Vale do
Jaguarí, foi criado em 17 de novembro de 1954 sob a denominação de Escola de
iniciação Agrícola, anteriormente à criação do IFFAR, oferecendo ensino médio
integrado com o curso profissionalizante de técnicas agrárias. Atualmente o campus
oferta cursos em quatro eixos ou áreas tecnológicas: Gestão de negócios; Informação
e comunicação; Produção alimentícia e Recursos naturais. Os cursos são ofertados
nas modalidades: integrado, subsequente e superior. Jovens e adultos da região,
anualmente, buscam o concurso de seleção para estudar no instituto, isso se deve
pela boa infraestrutura que oferecida aos alunos, consoante com o devido programa
de apoio estudantil que oferece refeições, moradia para estudantes carentes,
atendimento médico e odontológico e, também, atividades culturais e esportivas. É
bastante comum que os jovens que cursam o ensino médio integrado no Campus
permaneçam nele para dar continuidade aos estudos em algum dos cursos superiores
oferecidos pela instituição, pois as dificuldades geográficas e econômicas limitam as
oportunidades de ingresso no Ensino Superior em universidades que ficam em outras
cidades.
O campus do IFFAR - SVS conta com uma ampla infraestrutura, incluindo
laboratórios de informática bem equipados que conta com uma equipe de técnicos em
informática que fornecem suporte para os alunos. Também possui salas de aula com
projetores (embora nem sempre estão em perfeito funcionamento) e rede de internet
sem fio aberta para uso dos alunos e professores (que não tem a velocidade adequada
para uso em todas as salas de aula).
Apesar de o Instituto possuir uma satisfatória infraestrutura, o trabalho
utilizando as TD ainda configura-se como um desafio, pois nem sempre é possível a
reserva de laboratórios de informática para as aulas e o sinal de internet sem fio sofre
frequentes oscilações. Tais fatores acabam prejudicando o trabalho pedagógico. Não
obstante, esta pesquisa apresentada na tese com base na experiência investigativa
foi possível de ser realizada pois atuei como professora substituta de filosofia (entre o
ano de 2016 e 2017) nos cursos de ensino médio integrado com o curso de
Agropecuária. Com o devido planejamento e organização foi possível utilizar durante
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todo o processo de investigação o laboratório de informática, fator que colaborou com
os resultados da experiência investigativa utilizando as TD.
Para maiores informações sobre o Campus do IFFAR -SVS basta acessar o
QR code a seguir na Figura 7:

Figura 7 – QR Code de acesso para o site do IFFAR- Campus SVS

Fonte: a autora.

Sobre o perfil dos alunos que participaram da experiência investigativa, a
maioria deles encontrava-se entre os dezesseis (16) e dezessete (17) anos como
demonstra o Infográfico 1 a partir dos dados extraídos das respostas ao questionário
aplicado.

Infográfico 1 – Perfil de idade dos estudantes participantes

Fonte: autora.

No tocante à orientação sexual dos participantes, a turma, assim como a
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maioria das outras turmas do curso integrado em Agropecuária tinha como maioria
orientação masculina como podemos observar na Tabela 4.

Infográfico 2 – Perfil de orientação sexual dos estudantes participantes

Fonte: autora.

Tendo, portanto traçado o cenário e o perfil dos estudantes que participaram
da experiência investigativa (que será melhor descrita e analisada no capítulo 6), início
a parte onde trazemos o contexto tecnológico atual e seus desafios para o
desenvolvimento das competências e habilidades de LEF.
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4 HIPERMODERNIDADE: MUDANÇAS NA ESCOLA, NOS PROCESSOS
COGNITIVOS E NAS FORMAS DE LEITURA E ESCRITA

Neste capítulo, busco traçar um panorama acerca das atuais configurações da
sociedade que provocam efeitos diretos na escola e nas formas de ensinar a ler e
escrever e, sobretudo, a Ler e Escrever Filosoficamente no ensino médio. Inicio
trazendo o conceito de hipermodernidade e apresentando algumas das questões
acerva da escola e dos jovens da atualidade que estão imersos nas TD. Na sequência,
discorro sobre algumas das novas demandas das TD e que interferem diretamente
nos processos cognitivos e que também, influenciam em novas formas de se produzir
leitura e de escrita, os chamados hipertextos.

4.1 HIPERMODERNIDADE, ESCOLA E OS NATIVOS DIGITAIS

Hipermodernidade é um conceito cunhado pelo filósofo Gilles Lipovetsky, em
meados dos anos 1970, mas que, apenas a partir dos anos 2000, começou a ter um
maior destaque. Esse conceito diz respeito ao momento atual em que a humanidade
está vivendo. O radical “hiper” significa a forma exacerbada e elevada em níveis
exponenciais que nossa sociedade hoje transita nos mais diferentes campos. O termo
modernidade diz respeito à visão de mundo iniciada no começo do século XVII e XVIII,
bastante marcada pela filosofia de René Descartes (Séc. XVII) e que se manifestou,
inicialmente, como uma forma de ruptura com o pensamento herdado da Idade Média,
época em que a fé se sobrepunha à razão. Na modernidade, temos, portanto, a
primazia do pensamento racional. Na visão de Lipovetsky, a modernidade falhou em
não conseguir, de fato, romper com o que ele chamou de subjugação de corpos e
espíritos do ideal escolástico medieval, tão criticado pelos pensadores modernos. Na
modernidade, o culto ao eu hedonístico acaba por substituir o culto transcendental.
Na segunda metade do século XX temos uma tendência de rompimento com
o ideal de homem moderno e passamos à fase da intensificação da primazia dos
desejos individuais e autorrealização. Não obstante, nesse mesmo período, nota-se
que condutas e formas de subjugação passam a ser desejadas e escolhidas pelos
indivíduos, que seduzidos pela realização individual e auto satisfação, tornam-se
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disponíveis e flexíveis. A sociedade hipermoderna é, segundo Lipovetsky (2004), uma
sociedade de caráter liberal, caracterizada pelo hiperconsumo e que indiferente às
estruturas usuais da modernidade, faz com que as estruturas sociais tenham que se
adaptar ao hiper, a fim de não desaparecerem. Essa é, pois, a hipermodernidade
descrita por Lipovetsky, que delimita os horizontes culturais de todas as sociedades
da

contemporaneidade, nesta

época de globalização,

diferenciando-se da

modernidade, que por sua vez era limitada. Instaura-se, portanto, uma nova ordem de
cultura no mundo, onde os antigos sistemas de valores já não são mais estruturantes
ou operantes. Remodela-se, portanto, conforme as modificações que acontecem no
mundo dentro desta nova lógica do consumismo e do individualismo (LIPOVETSKY;
SERROY, 2011).
A era hipermoderna transformou profundamente o relevo, o sentido, a
superfície social e econômica da cultura. Esta não pode mais ser considerada
como uma superestrutura de signos, como o aroma e a decoração do mundo
real: ela se tornou mundo, uma cultura‐mundo, a do tecnocapitalismo
planetário, das indústrias culturais, do consumismo total, das mídias e das
redes digitais. (Ibid., p. 7).

A escola, por sua vez, em outros tempos foi considerada como fonte principal
e detentora do conhecimento, principalmente na idade moderna e, além de ser,
durante muitas décadas, a principal transmissora da cultura letrada, era basicamente
o primeiro contato do jovem com a cultura que transcendia o âmbito da casa ou
comunidade imediata. A escola era, portanto, responsável por introduzir o jovem às
normas e regras que regem a sociedade e aos conhecimentos formais. De um modo
geral, esses conhecimentos só estavam disponíveis em livros, enciclopédias e em
pessoas (mestres, tutores e professores) que se dedicaram a estudar e a transmitir
estes conhecimentos. Segundo Masschelein & Simons (2013), o conceito de escola
vem do grego shkole que quer dizer tempo livre, ou seja, a escola é (era) uma
instituição política que “[...] fornecia tempo livre, ou seja, tempo não produtivo, para
aqueles que, por seu nascimento e seu lugar na sociedade [“sua posição”], tinham
direito legítimo de reivindicá-lo” (Ibid., p. 10). Sendo desde os primórdios a escola vista
como um percalço para as elites, em função do seu caráter democrático de acesso ao
conhecimento, aparece continuamente um “[...] impulso contínuo para domar a escola,
ou seja, restringir seu caráter inovador e até mesmo revolucionário” (Ibid., p. 11). Mas,
pouco a pouco, a escola deixou de se tornar um espaço de “tempo livre” para se tornar
um espaço de transferência de conhecimento, onde os professores e alunos são
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constantemente monitorados e avaliados. No caso dos primeiros, a fim de
transmitirem exatamente aquilo que se espera que seja transmitido aos alunos.
Diferentemente do passado, em que as escolas que eram consideradas de “melhor
qualidade” eram as mais rígidas e conservadoras, nos dias atuais, as escolas que são
consideradas modelo ou inovadoras, são aquelas convertidas nos chamados
“ambientes de aprendizagem” centrados nos alunos. Nessas escolas, a transferência
de conhecimento foi substituída pela aprendizagem centrada no estudante, no seu
poder criativo e singularidade (MASSCHELEIN & SIMONS, 2013). Para Lipovetsky
(2004), a educação fornecida pela escola passou de autoritária a altamente
permissiva, de forma a se centrar nos desejos e vontades dos jovens, tornando o
discurso do professor, outrora valorizado, agora banalizado e equiparado ao discurso
da mídia.
A partir da introdução das “novas tecnologias”, principalmente as digitais, a
escola vem perdendo seu status e exclusividade como espaço de conhecimento. As
TD englobam muito mais do que as mídias já conhecidas (rádio, televisão e jornal) e
tem a potencialidade de juntar em um só dispositivo, tudo o que as antigas mídias
detinham, além de possuírem mais incontáveis funcionalidades que além de
chegarem prontas para as pessoas, também podem ser personalizadas,
reprogramadas e criadas pelos próprios usuários.
A escola, na sua pretensa função de lugar de aprendizagem e disponibilização
de conhecimentos tem sido apontada por muitos autores como Illich (2007) e Camargo
(2012), como uma instituição falida ou inadequada ao nosso tempo. Muitos críticos da
escola afirmam a “morte da escola” ou o “fim da escola”, devido ao fato de que a
escola, por ser muito colada aos aspectos de espaço e tempo, não seria mais
necessária. A despeito das transformações culturais e tecnológicas, parece que
nenhuma dessas mudanças alterou significativamente a escola “(...) entendida como
maquinaria moderna de produzir a administrar os corpos para uma sociedade
governamentalizada.” (CAMARGO, 2012. p. 33). De acordo com Camargo (Ibid.),
todas as transformações e mudanças serviram como propulsora justamente para
reafirmar e melhorar a tecnologia escolares e não para se colocarem no lugar desta.
Com a chegada dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (os chamados AVA’s), a
aprendizagem acaba por acontecer em outros espaços e ainda, de forma
personalizada e individual. “A aprendizagem torna-se perfeitamente adaptada às
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necessidades individuais em transformação [...]” (MASSCHELEIN & SIMONS, 2013,
p. 8). Outro argumento que corrobora com a ideia de que a escola não acompanhou
as mudanças e necessidades que a sociedade de hoje impõe, é o que diz que ”[...] a
escola já não pertence a este tempo e época e deve ser completamente reformada”
(Ibid., p. 1). Mas reformada sob quais aspectos? Quais seriam de fato os problemas
que hoje enfrenta a escola frente à um público tão diferente e frente à uma sociedade
hipermoderna? Quais as necessidades de aprendizagem que os alunos possuem hoje
em dia e que se diferem das necessidades de aprendizagem do passado? Para Serres
(2013) os alunos de hoje já não habitam o mesmo espaço e já não aprendem sobre o
mundo nos mesmos espaços de outrora. No smartphone eles têm acesso a todos os
lugares e saberes. Eles circulam no que ele chama de “espaço topológico” (Ibid., p.
19), enquanto os antigos viviam em um “espaço métrico referido por distâncias” (Ibid.,
p. 19). Entretanto, longe de decretar o fim da escola como a conhecemos, faz-se
necessário aliar a esfera do virtual à escola, enquanto esfera fixa no tempo e espaço.
Para Masschelein & Simons (2013), as TD podem colaborar com a escola no sentido
de disponibilizar conhecimentos e também habilidades de um modo outro, sendo o
grande desafio “[...] saber se e como ela pode realmente, trazer algo a vida, gerar
interesse, ocasionar a experiência de compartilhamento [um “bem comum”] e permitir
que se renove o mundo” (Ibid., p. 88). O desafio que hipermodernidade gera para a
escola é o de buscar saídas que contribuam na formação do homem neste século,
uma vez que, inegavelmente, as telas produzem um efeito de atenção incomparável
e que também tem a potencialidade de reunir pessoas em torno do que se passa nela.
Para Leme e Orth (2014), a multiplicação das telas na nossa sociedade tem criado
uma “cultura das telas”, trazendo uma relevante reflexão ética, pois elas, segundo
Lipovetsky e Serroy (2011 apud LEME & ORTH, 2014, p. 4):
Não são tão responsáveis pelo grau de incultura que veiculam. É a utilização
que se faz delas que está em pauta. Ignorá-las equivale a desligar-se do
mundo tal como ele é, quando elas podem ser, por uma política que as
otimize, um meio privilegiado de enriquecer os indivíduos e civilizar a culturamundo.

Desta forma, faz-se necessário que para além do uso da TD como meros
meios e ferramentas, a escola possa estar preparada para orientar o estudante no
sentido de que ele se torne crítico e participante também desde universo e não apenas
mero receptor de novas TD.
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No tocante ao ensino de filosofia, o desenvolvimento da Leitura e da Escrita em
Filosofia é um dos grandes desafios no contexto escolar, sobretudo, nesta sociedade
hipermoderna, na qual a comunicação parece ser cada vez mais um aspecto central
e importante das atuais formas de construção do conhecimento. Rapidez,
instantaneidade e fluidez são características e aspectos caros na era hipermoderna.
Em contraponto, a paciência, o exercício da escuta e da reflexão são aspectos
essenciais dentro da atividade filosófica, e, sobretudo dentro do desenvolvimento de
competências e habilidades de LEF.
O conceito de "comunicação em massa", que perdurou por longo tempo hoje é
substituído pelo conceito de "comunicação em rede". Desta forma, a sociedade vem
a passos largos fazendo o movimento de migração dos meios geográficos de se
comunicar para o meio virtual disponibilizado pela conexão da internet (MELÃO,
2010). Conforme Melão (Ibid.), a presente disseminação da internet e das
comunicações em rede favoreceu amplamente o desabrochar de novas linguagens,
associadas a procedimentos de escrita e de leitura de textos eletrônicos mediados
pelo fomento das TD. No âmbito da escola, têm-se questionado, entre os professores,
os motivos pelos quais os alunos não estão lendo. Não obstante, cabe perguntar que
os professores entendem por leitura e quais as novas formas de ler que estão sendo
produzidas a partir da introdução das TD na vida das pessoas.
Para os chamados “Nativos Digitais”, realizar uma pesquisa, por exemplo,
remete muito mais à buscas no Google do que ir até uma biblioteca (PALFREY &
GASSER, 2008). Aparentemente, com a disponibilidade massiva de dados na
internet, torna-se necessário o exercício de uma leitura muito maior e mais veloz para
a seleção do que é importante do que não é importante nesse meio. Dessa forma,
parece que a leitura acontece com muito mais frequência e intensidade do que
se fôssemos até a uma biblioteca física pesquisar sobre determinado assunto, como
era comum até meados da década de 80. Hoje, as bibliotecas do mundo inteiro
encontram-se dentro de nossas casas e escolas, ou melhor, ao alcance dos nossos
dedos, de forma que: “[...] simultaneamente, locais e globais, de acesso,
compartilhamento e apropriação cultural. Como consequência disso, o contato com
material cultural diversificado originário do mundo todo é possível em virtude da
internet” (LEME; ORTH, 2014, p. 3).
Em 2005, há mais de dez anos, foi realizada uma pesquisa na Escola de
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Educação Básica Feevale - Escola de Aplicação - com uma turma de segundo ano do
ensino médio (MARTINS, 2005). Essa pesquisa demonstrou que os alunos ficavam
em média seis horas por dia frente ao computador e também passavam o dia enviando
e recebendo mensagens (do tipo SMS) pelo celular - que ainda não era smartphone.
Como em 2005 ainda não era tão disponível o recurso de voz nos computadores, a
pesquisa concluiu que os alunos passavam por dia uma média de seis horas
realizando atividade de leitura e de escrita. Desde esta pesquisa, doze anos se
passaram e tivemos, nesse ínterim, até os dias atuais, a criação de várias plataformas
que utilizam a escrita e a leitura para a comunicação distribuída e em rede. As
plataformas mais conhecidas são: o Twitter que foi fundado em 2006 e permite textos
de até 280 caracteres, forçando, assim, o exercício de síntese dos que querem passar
uma mensagem ou ideia com este aplicativo. O Twitter também permite
compartilhamento de links com sites externos, gerando assim formas de escrita
hipertextuais; o Facebook, fundado em 2004 e que permite entre outras funções, a
troca de informações e mensagens escritas, links com sites externos, dentre outras
dezenas de funções. Atualmente, uma das maiores plataformas de intermediação de
conteúdos da rede e a mais recente e mais utilizada do que as citadas anteriormente,
é a WhatsApp. O WhatsApp foi criado em 2009, amplamente utilizado para troca de
mensagens escritas e de voz, bem como para fazer links com outros sites externos,
favorecendo a troca de informações que está aos poucos retomando a questão da
oralidade na forma de comunicação e disseminação de informações. Através dessas
redes sociais, milhões de pessoas leem e escrevem diariamente durante várias horas,
possibilitando inclusive até modificações da língua (por exemplo: criação de novas
palavras), vinculadas ao próprio uso e às funcionalidades que os usuários constroem
mediante as novas formas de se comunicarem. Mas que tipo de leitura e de escrita
ocorrem dentro desses ambientes virtuais?
Todas essas plataformas de comunicação e troca de informações que vêm
surgindo com o passar do tempo, nos remetem ao que o filósofo Pierre Lévy (2008)
fala sobre a questão da leitura. Para Lévy, o que ocorre, não é a falta de leitura, o que
existe é a necessidade dos professores ajudarem os alunos a distinguir informação
de conhecimento, consequentemente muda o entendimento de leitura e o que se
passa a ler. Lévy (Ibid., p. 1) afirma que: “Do conhecimento, criamos informações, e
de informações, podemos aumentar nosso conhecimento: é um ciclo”.
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Se alguém diz: “há também muitos livros na biblioteca”, achamos que o cara
não entendeu o que é uma biblioteca, e para que ela serve. Mas quando
alguém diz que há muita informação na Internet, algumas pessoas têm a
impressão de que ouviram uma palavra de sabedoria. Mas eles estão
errados! Nunca há “muita” informação. O que ocorre é que você não sabe
como selecionar suas fontes, como criar sua própria memória pessoal dentro
dessa nuvem de informações, como organizá-la pelo sistema de
categorização certo (tags, palavras-chave, etc.) e, finalmente, como analisála a fim de aumentar seu próprio conhecimento. (op. cit.).

Para Prioste (2013), os interesses dos jovens envolvidos na nova cultura juvenil
que é polissensorial devem ser considerados, de forma a perceber e analisar como
esses interesses se formam e se apresentam como uma verdade individual. Não
obstante, parece que tanto a família quanto a escola, os professores e os programas
governamentais, continuam perpetuando a ideia que o aluno: “[...] “não gosta de
estudar”, ou “ele não gosta de ler”, como se gostar ou não de estudar fosse inato, e
ao mesmo tempo, um destino fixo do sujeito” (Ibid., p. 235). Cabe avaliarmos que tipos
de leitura e escritas estão ocorrendo dentro do ciberespaço proporcionado pelas TD
e buscar compreender, se, de fato, estes novos tipos de leitura e escrita agregam ou
não aos usuários o desenvolvimento de melhores e mais sofisticadas capacidades de
leitura e de escrita do que se tinha antes da chegada das TD. Para compreendermos
os novos tipos de leitura e escrita proporcionados pelas TD é importantes
compreendermos quem é esse jovem que chamamos de “Nativo Digital” que passa
horas do seu dia interagindo, lendo e escrevendo por meio de telas touch? Qual seria
o modus operandi destes adolescentes que, imersos na cultura digital e das telas,
interage com o saber e com o mundo de uma maneira totalmente diferente dos seus
professores e pais quando estavam nesta mesma faixa etária?
Mas antes de adentrarmos no conceito de “Nativos Digitais”, precisamos
entender o conceito de juventude que é bastante recente na história da humanidade.
Foi somente no século XVII que, a partir dos ideais iluministas, os estudos mais
aprofundados sobre o desenvolvimento humano tomaram corpo e passaram a ser
objeto de estudo de educadores e médicos. Foram criadas, a partir desses estudos,
instituições para a formação, controle e vigilância dos indivíduos mais jovens. O
conceito de juventude, não obstante, consolidou-se em meados do século XX, quando
se passou a investigar e a levar em consideração a questões relativas ao ser jovem
na sociedade contemporânea ( SILVA & LOPES, 2009).
Hoje temos mais claramente a concepção de que o jovem é aquele indivíduo
que se encontra em uma fase específica do desenvolvimento humano, que
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deve e precisa ser compreendido em suas características intelectuais,
emocionais, sociais e biológicas específicas. O jovem age e sofre a ação de
uma sociedade em constante processo de transformação e que provoca nele,
ainda mais conflitos e ambivalências, tanto no âmbito do social quando no
âmbito do privado (familiar e individual) (MORAES, 2014, p. 47).

É na juventude, em função da capacidade de desenvolvimento mais complexo
do pensamento, que as capacidades de questionamento do ser humano podem aflorar
e também serem estimuladas. Sendo interessante e bastante salutar que o indivíduo
tenha o contato com as atitudes essencialmente filosóficas nesta fase da vida.
Nosso modo de viver no Século XXI é caracterizado pelo consumo, pelo acesso
ilimitado à informação e pela velocidade da informação e da comunicação por meio
das Tecnologias Digitais e dispositivos cada vez mais móveis. Tais características
incentivam e comportam uma extensão ou prolongamento da juventude para a fase
da vida adulta. A alta competitividade do mercado de trabalho somada à escassez dos
empregos no mundo capitalista obriga os jovens cada vez mais a permanecerem
dependentes dos adultos, prolongando dessa forma a permanência em uma condição
adolescente, ao ficarem em uma posição de dependência, sem a possibilidade de
tomadas de decisão concretas quanto ao seu presente e futuro (KEHL, 2008, p. 7
apud OLIVEIRA, 2008). Os jovens da atualidade são muito diferentes dos jovens do
passado em vários aspectos. Não apenas em termos de vestimentas, enfeites e gírias.
Segundo Prensky (2001), houve uma descontinuidade ou singularidade, causada pela
rápida difusão das TD na última década do século XX. Toda uma gama de aparatos
tecnológicos faz parte desta geração desde o berço, e a maneira como o pensamento,
o processamento e organização de informações são realizados acabam sendo
totalmente influenciados por essa nova realidade tecnológica. Eles fazem parte da
primeira geração imersa, quase que totalmente, na tecnologia, fator que confirma a
tese McLuhaniana de que os meios são extensões do homem (LEMOS, 2009).
De acordo com Buckingham (2008), Marc Prensky faz uma distinção entre
"Nativos Digitais”16 (que cresceram com as TD) e "imigrantes" digitais” (adultos que
tiveram contato com as TD mais tarde) que tem sido amplamente influente no debate
popular. Prensky argumenta que os Nativos Digitais têm um estilo de aprendizagem

16

De acordo com Palfrey & Gasser (2008), os Nativos Digitais são todas aquelas pessoas que
nasceram depois dos anos 80, quando ficaram online as tecnologias sociais digitais. Os Nativos
Digitais têm acesso à essas tecnologias, bem como as habilidades para usar estas.
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muito diferente: desejam interatividade, valorizam mais os gráficos do que as palavras;
querem acesso aleatório, e operam na "velocidade de contração" de videogames e
MTV (Music Television). Como resultado, eles estão insatisfeitos com estilos de
instrução antigos, com base na exposição e na lógica passo a passo, eles vêem os
imigrantes digitais como falando em uma linguagem inteiramente alienígena e
desatualizada. Serres em seu livro “Polegarzinha” de 2013 (SERRES, 2013), afirma
que a língua mudou e, cita como exemplo o dicionário da língua francesa publicado
vinte anos atrás que, sempre mantinha entre 4 e 5 mil palavras em francês e que se
hoje este fosse revisto, seriam cerca de 35 mil palavras novas. Prensky até sugere
que os “Nativos Digitais” possuem uma estrutura cerebral muito diferente da dos
imigrantes, como se a tecnologia tivesse precipitado uma forma de evolução física em
um período de pouco mais de uma década.
Para os autores Don Tapscott que discorre sobre a “geração líquida” e Marc
Prensky que fala sobre os “Nativos Digitais”, a aprendizagem que os jovens atuais
requerem estão muito mais no campo da diversão do que da obrigação. Na visão
destes dois autores, os jovens da atualidade são vistos como estudantes mais
curiosos e autodirigidos: são mais céticos e analíticos, mais inclinados ao pensamento
crítico e mais propensos a desafiar e questionar as autoridades estabelecidas do que
as gerações anteriores. Nesse sentido, aprender através dessas novas mídias digitais
é visto como uma "diversão" garantida, já que as fronteiras entre aprender e jogar
desapareceram efetivamente (BUCKINGHAM, 2008).
Os jovens que participaram da experiência investigativa que é abordada mais
adiante no capítulo 6 da tese, apesar de residirem e estudarem em uma instituição
Federal localizada no interior no Rio Grande do Sul, e em sua maioria ainda viverem
uma realidade mais voltada para o campo, para a agricultura familiar e pecuária,
distantes de um centro urbano e com pouca disponibilidade de recursos tecnológicos
podem, ainda assim serem considerados “Nativos Digitais”. Eles assim se
caracterizam por haverem nascido em uma sociedade onde a tecnologia é a base de
tudo, desde a mecanização na agroindústria que vem a cada dia substituindo a
agricultura familiar, até o acesso que estes possuem a smartphones e a
computadores, mesmo que estes últimos sejam acessados apenas na instituição de
ensino. Cabe lembrar que os “Nativos Digitais” são caracterizados por serem a
geração que utiliza as TD para tudo, até mesmo como uma extensão de seus corpos,
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como se a vida acontecesse neste intercâmbio por meio das telas. Podemos observar
na literatura bastante otimista de autores como Prensky e Lévy, na mídia e também
no discurso de alguns educadores que o jovem de hoje já nasce com o pensamento
em rede e com habilidades de uso quase natural dos recursos tecnológicos digitais.
Não obstante, conforme Prioste (2013, p. 248): “O pressuposto de que os jovens
aprendem sozinhos e intuitivamente a utilizarem os recursos tecnológicos faz com que
as escolas se desobriguem de ensiná-los”. Também devemos encarar o fato de que,
é necessária uma educação digital no sentido de promover que o jovem, portador das
habilidades de uso das tecnologias também desenvolva as habilidades de filtragem
do que é boa e má informação para que ele possa de maneira autônoma desenvolver
um pensamento crítico de qualidade.
No capítulo seis onde é apresentada a experiência investigativa com os jovens
do ensino médio, pode-se observar estes contrastes entre o que se entende por jovens
“Nativos Digitais” e a realidade no cotidiano das atividades utilizando as TD com
finalidades de aprendizagem. O simples fato de eles serem “Nativos Digitais” não
pressupõe que eles tenham de fato as habilidades necessárias para a aprendizagem
de LEF sem a devida mediação do professor que hoje tem demandas que vão além
do domínio do conteúdo e passa a ser exigido no sentido de possuir um bom
conhecimento das TD para auxiliar o aluno no seu percurso de aprendizagem. Desta
forma, permanece aqui a desconfiança de até que ponto o “Nativo Digital” pode ser
considerado tão autônomo como mostra a literatura mais otimista de Prensky que
afirma que pelo simples fato dos “Nativos Digitais” terem nascido em um mundo de
tecnologias teriam a fluência e o domínio no meio digital. Quais seriam algumas das
atuais configurações atuais com as quais os jovens e toda a sociedade está
precisando lidar em termos de Tecnologias? A fim de compreendermos sobre estas
novas configurações, passaremos a discorrer sobre o excesso de dados que é
produzido diariamente e que nos exige determinadas habilidades cognitivas
específicas e que, sobretudo, acabam por modificar nossas formas de ler, escrever,
de acessar e de produzir conhecimento.
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4.2 BIG-DATA E MULTITASKING: AS NOVAS DEMANDAS DA
HIPERMODERNIDADE

De acordo com o site Homoliteratus (2016), o leitor de hoje tem algumas
demandas diferentes, de forma que textos mais complexos ou longos têm mais
probabilidade de serem descartados, justamente por serem complexos ou longos. “A
plataforma internet acabou criando uma dinâmica diferente para a informação,
mudando os textos e seu padrão” (Ibid., p. 1). Somado à essa nova dinâmica de fluxo
e acesso à informação, temos a quantidade gigantesca de informações às quais
estamos expostos. De acordo com Gabriel (2015), essa grande quantidade de
informações - que temos acesso diariamente - tem causado um fenômeno chamado
de info-obesidade que leva as pessoas à uma sobrecarga informacional cognitiva. Na
Figura 6, temos o QR code que conecta ao infográfico da Intel (INTEL, 2016 apud
GABRIEL, 2015, p. 41). Neste infográfico do ano de 2016, é mostrado o que acontece
em um minuto na internet, demonstrando a dimensão da produção de dados na qual
nós estamos imersos. Para termos uma breve ideia da sobrecarga informacional, em
um minuto temos mais de 204 milhões de e-mails enviados, 20 milhões de fotos vistas,
6 milhões de acesso ao Facebook e assim por diante:

Figura 8 – QR code de acesso ao Infográfico: o que acontece em um minuto na
internet em 2016

Fonte: Mídiaboom (2016).

Os dados produzidos no ano de 2017 são ainda mais alarmantes e os números
parecem estar em constante crescimento exponencial. A seguir na Figura 7 está o QR
code para o infográfico do que acontece no âmbito da produção de compartilhamento
de conteúdo durante o espaço de um minuto na internet, de forma a fazer-nos refletir
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sobre como pode ser possível que a mente humana sozinha consiga processar a
quantidade imensa de informações que são geradas pelos usuários da rede mundial
de computadores a cada minuto.

Figura 9 – QR code de acesso ao Infográfico: “Isto é o que acontece em um minuto
na internet em 2017” (tradução nossa)

Fonte: Desjardins (2017).

Com a disponibilidade de quantidades imensas de informação, e, voltando às
palavras de Lévy (op. cit.), de fato, o problema pode não estar na falta de leitura, senão
na construção de habilidades de busca e seleção de informações dentro do aparente
caos informacional que a Internet apresenta. Caos que forma parte da própria “alma”
da rede de redes e que possui uma tendência ao aumento devido à contínua produção
de dados que diariamente realizam os usuários.
Desta forma, para a aprendizagem e exercício filosófico, o atual contexto de
acesso ilimitado às informações pode, se bem utilizado, potencializar a busca de
dados e informações que ajudam na compreensão e criação de conceitos. Braida
(2010, p. 62) afirma: “Considere-se apenas a capacidade de busca e comparação de
dados em torno de um conceito, uma realizada por um erudito e outra realizada por
uma equipe em rede usando todos os bancos de dados do mundo”. A potencialidade
e rapidez que os novos sistemas de busca possibilitados pelas TD podem servir como
grandes aliados na LEF, não obstante é necessário que se avalie em que medida e
de que forma tais potencialidades podem ser apropriadas pela escola para que de fato
possam ser potencializadores de LEF e não apenas meros acessórios ou meios para
se fazer mais do mesmo, ou ainda, produzir aulas de filosofia com menor qualidade.
Quando falamos em explosão de quantidade de dados sendo produzidos a
cada segundo e em nível exponencial que podem ajudar ou atrapalhar o aprendizado,
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precisamos mencionar o conceito de “Big-data” tão presente hoje no vocabulário
midiático e técnico. Por definição, o Big-data é o imenso conjunto de informações ou
dados produzidos digitalmente e que os programas de processamento de dados,
muitas vezes, não conseguem processar e organizar por completo, tendo em vista
que a cada minuto, milhares de dados estão sendo produzidos oriundos das mais
diversas fontes. Tamanho montante de informações que estão em constante
crescimento, pode ser utilizado com diversas finalidades: educacionais, políticas,
comerciais ou para o aprimoramento de serviços públicos. Um exemplo do uso do Bigdata na área da política, foi no período das últimas eleições dos Estados Unidos da
América (EUA) no ano de 2016. A empresa por trás da campanha online de Donald
Trump – atual presidente dos EUA – era uma empresa de Big-data: a Cambridge
Analytica (HOPENHAYN, 2017). A partir dos dados fornecidos por meio de cliques,
curtidas e busca pelos usuários de redes sociais, foi possível de ser traçado um perfil
psicológico do eleitor de cada Estado do país. Desse modo, a propaganda política
passou a ser direcionada quase que individualmente e personalizada aos eleitores,
oferecendo a estes exatamente o que ele sinalizara gostar de ler e assistir em seu
perfil de uso dentro da internet. Foram traçados, portanto, imensos psicográficos da
população dos EUA, com a finalidade de garantir a adesão ao candidato em questão.
Outro caso interessante de uso das TD, sobretudo, do Big-data com finalidades
dentro das políticas e educacionais e que foram disponibilizadas na forma de
publicidade, foi o caso do Ministério da Educação (MEC). Em 2016, o governo
brasileiro utilizou o Youtube – plataforma digital de distribuição de vídeos – para
contratar vários youtubers (influenciadores digitais) famosos, principalmente entre os
jovens, a fim de reproduzirem para o público jovem o discurso dos benefícios da
implantação da proposta do “Novo Ensino Médio”17 no Brasil (PORTINARI &
SALDANHA, 2017). É interessante destacar que dentro da plataforma de
compartilhamento de vídeos Youtube também existe uma vasta manipulação dos
dados do usuário, de forma que por meio dos algoritmos programados para decifrar
os gostos e preferências de quem acessa a plataforma, os vídeos são recomendados
e disponibilizados de acordo com estas preferências. Dessa forma, a escolha dos

17

A proposta do Novo Ensino Médio prevê que escolas passem para o período integral e o currículo
deve ser dividido entre disciplinas obrigatórias e optativas. Sendo a Filosofia uma dessas disciplinas
optativas (BRASIL, 2016b).
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canais para a divulgação da proposta do novo ensino médio do MEC, aconteceu por
meio da manipulação dos dados oriundos do Big-data, produzidos dentro da internet,
com o intuito de tornar mais efetiva a mensagem que se intencionava passar.
O mesmo ocorre no caso do Facebook, rede social utilizada nesta pesquisa. O
Facebook, ao manter os registros da vida dos usuários, mapeia, com muita precisão,
as preferências de seus usuários e, por meio de algoritmos18 faz direcionamentos dos
anúncios publicitários de forma a atingir o seu público específico. Um exemplo disso
pode ser verificado na brincadeira que o Facebook convidou seus usuários a participar
no final do ano de 2017 para mostrar quais foram as palavras mais descritas por ele
durante o ano. A seguir a Figura 10 mostra o layout de um mapeamento simples que
é utilizado com uma das ferramentas disponíveis aos usuários do Facebook. Este
mapeamento mostra como todas as ações dentro da plataforma desempenhadas
pelos usuários criam um banco de dados e geram informações para o Big-data que
pode ser utilizado com várias finalidades como mencionado anteriormente.

Figura 10 – Uso do Big-data para mapeamento das palavras mais ditas pelo usuário
do Facebook

Fonte: Facebook.

18

O algoritmo do Facebook é um recurso utilizado para, principalmente, determinar o que é posto em
primeiro no feed da tela principal dos usuários. Estima-se que um usuário médio tenha acesso a, pelo
menos, 1500 posts diários, mas que, no final, preste atenção em apenas 20% disso. A rede utiliza uma
série de fatores individuais (mais de 100.000!) que tentam traduzir o que esses 20% tinham de diferente
de todo o restante, e com os dados coletados, ele passa a buscar combinações, definindo o que deve,
ou não, vir a figurar na tela inicial do usuário. Boa parte desses fatores leva em conta não apenas os
interesses do usuário, mas o seu comportamento na rede, quanto tempo permanece em determinado
tipo de postagem, o uso dos recursos disponíveis (como reações, compartilhamentos, denúncias etc.)
e na interação com os amigos. (RIBEIRO, 2016).
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Em uma entrevista para o site “The Clinic online” (HOPENHAYN, 2017), o
doutor em Ciências Sociais e Comunicação Martin Hilbert, que realiza estudos na
Universidade da Califórnia (UCA), afirma que o acúmulo de dados ou informações na
rede há dois anos era de cinco zetabytes (Zb); se isso estivesse em livros, e
fizéssemos uma enorme pilha com eles, ela teria, em altura, o equivalente a quatro
mil e quinhentas vezes a distância entre o Sol e a Terra. Hoje, o pesquisador afirma
que como o acúmulo de informação duplica a cada dois anos, temos em 2017 o
equivalente a 10 Zb. Ou seja, estamos produzindo um número incalculável de dados.
Somado a isso, ainda não conseguimos criar ferramentas de busca que forneçam
garantias de precisão na seleção das informações e dos conteúdos confiáveis.
Entretanto, estamos caminhando para o aprimoramento dessas ferramentas. Mesmo
assim, ainda precisamos contar, na maior parte do tempo, com os nossos próprios
conhecimentos semânticos e habilidades de busca, isso se os tivermos. Faz-se
necessário, pois, que haja uma tomada de consciência de que em tempos de
Tecnologias Digitais, é necessário que se ensine e se aprenda as habilidades e
competências de leitura, de escrita e também de busca crítica e questionadora. Tais
habilidades precisam ser introjetadas na educação dos jovens, considerados Nativos
Digitais, a fim de que, em meio a esse emaranhado de informações estes saibam filtrar
a informação, de forma a ampliar suas capacidades de leitura e também de escrita e
produção de conhecimento, que, por sua vez, retroalimentam o Big-data. Pois, afinal
de contas, quem produz o Big-data, ou as informações que estão disponíveis em
escalas alarmantes na internet somos nós, os usuários. Não obstante, toda esta
produção de informação e conhecimento está diretamente relacionada às nossas
habilidades cognitivas, que quais vêm sendo modificadas com o uso das TD.
De acordo com o pesquisador Hopenhayn (2017), atualmente, após a
introdução das TD nas nossas vidas, apenas o nosso cérebro não é suficiente para
processar tantas informações, necessita, pois, de “máquinas” que façam isso por nós,
tais como nossos smartphones, laptops, etc., que realizam, dentro outras tarefas, a
interpretação de dados. Como estamos avançando velozmente em termos de “poder
de computação”, ou seja, de processamento dos dados que são produzidos o tempo
inteiro, recursos de Inteligência Artificial (IA) tais como a ainda pouco conhecida no
meio educacional “Deep Learning” (expressão que em português significa
aprendizagem profunda), têm sido aprimoradas para nos dar suporte tanto no
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processamento quanto no gerenciamento dos dados produzidos. Cabe destacar que
a Deep Learning trabalha como uma espécie de Redes Neurais Artificiais (RNA),
funcionando de forma muito parecida com nosso cérebro. O Deep Learning é capaz
de fazer categorizações e hierarquias e, sobretudo, de interpretar as informações, indo
muito além da captura e armazenamento. Esse tipo de tecnologia já existe há
aproximadamente quarenta anos, mas só a partir do início dos anos 2000 que a
empresa NVIDIA19 começou a retomar o uso de redes neurais em equipamentos
computacionais.
O aprendizado do computador é considerado profundo devido à estrutura
complexa dessas RNAs, que são espécies de camadas de neurônios empilhadas em
forma de pirâmide. Para termos uma ideia do quanto esta tecnologia evoluiu, há
quarenta anos, só era possível construir duas camadas de RNAs, hoje já é possível a
obtenção de mais de cem camadas de RNAs. Não obstante, até mesmo para que o
computador aprenda de forma profunda é necessário que seus usuários estejam
capacitados em leitura e escrita para que possam dar os comandos adequados e fazer
a máquina “pensar” de maneira mais autônoma.
Face à essas novas possibilidades de acesso e análise de dados que estão
cada vez mais adentrando o contexto educativo, seja pela pressão dos programas
governamentais de fomento à capacitação e uso das TD, como por exemplo o
Programa Nacional de Tecnologia Digital (PROINFO)20, seja pela demanda dos
próprios estudantes que estão por horas a fio “colados” aos seus dispositivos de
tecnologia digital; a importante pergunta é: até que ponto as políticas públicas que
trazem as demandas sobre a inserção das TD no contexto de ensino e aprendizagem
formal está preocupada com os efeitos que estas podem ter no que diz respeito ao
desenvolvimento de habilidades e competências semânticas necessárias para que os
alunos tenham condições, de, imersos no universo de possibilidades em termos de
informação, saberem filtrar estas e transformá-las em conhecimento?
Um dos impasses geralmente apontados por pesquisas tais como de Carboni

19

NVIDIA é uma empresa multinacional de tecnologia com sede em Santa Clara, Califórnia que
fabrica peças de computador, e é mais popularmente conhecida por sua série de placas de vídeo
GeForce (Fonte: Wikipédia, 2017).
20
O PROINFO um programa educacional criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, para
promover o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de
ensino fundamental e médio.
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(2006), que realiza uma pesquisa sobre o uso das TD por professores, é a questão da
precariedade da formação dos professores que além de sobrecarregados, não teriam
conhecimentos suficientes na esfera das TD para poder orientar os estudantes
adequadamente. De um modo geral, estes são acusados de tecnofobia, mesmo que
eles próprios já estejam inseridos por meios dos seus smartphones pessoais na esfera
das TD. De acordo com Melão (2010, p.77), cabe “[...] ao educador o papel de investir
na formação exigida pelo incremento das novas tecnologias da informação e
comunicação”. Da mesma forma que cabe aos professores estarem alertas e
preparados para este novo tipo de formação oriunda da adesão massiva das TD pelos
estudantes. Pode-se afirmar também, que, cabe ao Estado estabelecer as políticas
públicas que criem os espaços necessários para este investimento, assim como
também o tempo que essa formação requer, de maneira que o professor possa
ampliar seu preparo e qualificação frente às novas configurações de acesso ao
conhecimento.
O campo da comunicação/educação é um dos desafios maiores da
contemporaneidade. Não se reduz a fragmentos, como a eterna discussão
sobre a adequação da utilização das tecnologias no âmbito escolar, quer em
escolas com aparato tecnológico de primeira linha quer nas escolas de “pés
no chão”, tendo em vista que a edição do mundo realizada pelos meios está
presente em alunos, professores, cidadãos (BACCEGA, 2005, p. 384 apud
MELÃO, 2010, p. 78).

Conforme Bannell (2016), temos observado a grande habilidade das crianças
e jovens no uso cotidiano das TD: armazenando, criando, editando imagens e vídeos,
interagindo nas redes sociais com imagens, voz e texto. Entretanto, o que não se tem
identificado na mesma proporção, são habilidades efetivas de reflexão e senso crítico
na busca, seleção, avaliação e análise das informações recebidas, sobretudo, na
esfera dos conhecimentos mais formais, acadêmicos e científicos, onde é necessário
que se veicule e/ou se produza novos conteúdos e novos conhecimentos, utilizando
as

informações

obtidas.

“Essas

são

habilidades

importantes

para

a

aquisição/construção de conhecimentos com o uso da internet e, de maneira geral, o
seu desenvolvimento exige mediação de pessoas que já as internalizaram” (Ibid., p.
70). De fato, esses são conhecimentos e habilidades que precisam ser ensinados aos
alunos. No entanto, não são poucas as ocasiões nas quais quem deveria cumprir o
papel de ensinar, vê suas possibilidades limitadas pelo desconhecimento da utilização
e potencialidades da ferramenta com finalidades didático-pedagógicas, e não por falta
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de conhecimentos relacionados a desenvolver a capacidade de raciocínio do
estudante. Cria-se, pois, uma falsa impressão de que o professor sabe menos do que
o aluno, quando na verdade, a maioria das vezes, existe no âmbito dos professores
uma defasagem na familiarização com as novas tecnologias e suas possibilidades,
que é interpretada no senso comum como uma desatualização pedagógica e didática
dos docentes.
Prioste (2013) em sua pesquisa com jovens observou que, de fato, sem a
devida orientação dos adultos, e, no caso, dos professores, os alunos que são
desprovidos de referências culturais, bem como de conhecimentos significativos que
estão disponíveis na internet, ficam mais vulneráveis aos falsos conhecimentos ou
informações errôneas que são impostos pela indústria cultural cujo interesse principal
é fomentar o consumo.
De acordo com Palfrey & Gasser (2008), os estudantes mais jovens estão muito
mais propensos a verificar informações e a aprender com a Wikipédia ou com o auxílio
de algum colega que esteja online do que perguntar para algum professor ou
questionar a um bibliotecário onde conseguir a informação. Tais atitudes dizem muito
da época em que estamos vivendo, onde a facilidade e a velocidade da conexão são
mais sedutoras e atrativas do que “gastar tempo” na elaboração de uma pergunta que
deveria dar-se na relação com o outro, face a face. Até mesmo a questão da
elaboração da pergunta já sofre efeitos quando realizada dentro de um buscador,
como por exemplo, o mais utilizado nos dias de hoje, o famoso Google. No mesmo
momento em que a pessoa está iniciando o questionamento ou o assunto do qual tem
dúvidas, imediatamente, por meio da capacidade de Inteligência Artificial dos
algoritmos utilizados para a programação do buscador, já são fornecidas alternativas
para completar a pergunta ou a frase que está sendo redigida. Podemos observar esta
ocorrência na Figura 11:
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Figura 11 – Exemplo de direcionamento de texto de busca no Google

Fonte: a autora.

Desta forma, o tempo de elaboração de uma pergunta ou o processo para a
elaboração de uma sentença é acelerado e sofre a interferência externa que encurta
tempo e emite sugestões e direcionamentos pré-estabelecidos por um algoritmo21.
Nesta mesma direção e em comparação com as gerações anteriores, Nativos Digitais
não compram jornais impressos e passam um tempo considerável lendo notícias e
tendo acesso à outras informações de forma online, principalmente via redes sociais.
Lêem e escrevem de modo rápido, fluído e sem levar em conta o tempo para a
reflexão, para os processos de elaboração. Conforme afirma Palfrey & Gasser (Ibid.),
ainda não podemos ter certeza de quais serão de fato as implicações de todas essas
mudanças nas novas formas de aprender, de ler e de ter acesso à informação:
[...] há muitas perguntas excelentes a serem respondidas sobre como as
crianças estão aprendendo em um ambiente digital e como isso se compara
com o modo como se aprendia em um mundo predominantemente analógico.
(Ibid., p. 239, tradução nossa).

Na visão de Roger Chartier, pesquisador sobre a história da leitura, a chegada
dos textos em modo eletrônico é diferente de todas as outras revoluções da leitura
que a humanidade já passou. Para ele, pela primeira vez, ao mesmo tempo, ocorreram
mudanças significativas em três níveis fundamentais da leitura: no nível da técnica,
no nível do suporte e no nível da prática.
Quer dizer que a textualidade eletrônica é, evidentemente, uma revolução
tecnológica, que transforma totalmente a forma de inscrição da cultura
escrita, substituindo pela tela do computador todos os objetos e a cultura
21

Algoritmo esse criado por uma empresa que visa o lucro e que é mantida por marcas que pagam
para que anúncios de seus produtos cheguem aos consumidores que desavisadamente estão
navegando na internet ou fazendo perguntas sobre assuntos de seu interesse.
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impressa: o livro, o jornal, a revista, etc. E isso implica, ou permite, uma
transformação da relação com o texto escrito pelo leitor (CHARTIER,
entrevista Tve Brasil, junho de 2004).

Como então, pensar em ensinar a LEF sem levar em consideração as novas
formas como esse jovem se relaciona com textos. Além do desenvolvimento das
habilidades de leitura e filtragem das informações, também se faz necessário
aprimorar a habilidade da escrita, mas não de qualquer escrita. A escrita que hoje
ganha dimensões globais ao ser publicada e compartilhada em uma rede social, ou
em um blog, traz um novo alcance para a produção escrita. Desta forma, como a
internet 2.0 tem cada vez mais aberto as portas para a publicação e compartilhamento
de conteúdos:
[...] qualquer pessoa pode exercer simultaneamente o papel de produtor,
editor e disseminador de informações em grande escala. Ao mesmo tempo
que isso é bom, pois traz liberdade, também dá origem à multiplicação de
conteúdos em velocidade vertiginosa. Soma-se a isso o fato de que
normalmente não existe controle sobre a qualidade dessa enorme quantidade
de conteúdo publicado (GABRIEL, 2015, p. 39).

Sendo assim, a possibilidade de produção de novo conhecimento também
apresenta um aumento de potencial, já que ao facilitar a publicação e divulgação de
informação, assim como a ampliação do acesso, gera um acréscimo no leque de
indivíduos capazes de criar saberes. Isso é propiciado por uma formação através da
oportunidade de acessar informações (por exemplo, através da Internet), de ter
aprendido como selecioná-las e aproveitá-las (através de um ensino de qualidade
proporcionado pela educação formal) e, por último, de possuir uma série de
ferramentas tecnológicas que permitem a produção e divulgação dessas criações
(através da Internet). Para Chartier (2004), o que está ocorrendo atualmente é uma
espécie de transformação da relação que o leitor tem com o texto escrito, visto que
ele, além de leitor, também passa a ser “escritor” e um multiplicador de vínculos
hipertextuais. As leituras hipertextuais por sua vez, impõem uma leitura descontínua,
diferente de todas as práticas de leitura anteriores e diferente das práticas que são
inerentes a uma leitura de um livro impresso ou um periódico.
Imersos no Big-data, a atenção, ou melhor, a chamada “economia da atenção”,
é uma questão constantemente debatida por pesquisadores e estudiosos da
aprendizagem e da tecnologia, tais como Davenport e Beck (2001), em seu livro “A
economia da atenção”. Reis (2012) afirma que a quantidade de informações que
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recebemos diariamente se apresenta de forma fragmentada e em uma quantidade
massiva e de acesso fácil. Entretanto, a atenção se apresenta como um recurso
limitado:
A atenção, é portanto, um recurso cognitivo escasso e amplamente
valorizado que, quando sobrecarregada com oferta excessiva de
informações, interrupções e multitarefas, podem gerar o chamado
“Information Overload”, ou sobrecarga de informações (REIS, 2012, p. 13).

Para que possamos aprender, primeiramente nós precisamos depositar nossa
atenção e até mesmo memorizar alguns pontos, conceitos, etc., a fim de que nossa
aprendizagem seja mais efetiva. Não obstante, o que temos vivenciado e observado,
é o crescimento do chamado multitasking, ou seja, as pessoas fazem mais de uma
coisa ao mesmo tempo, principalmente em se tratando do uso de TD
simultaneamente. Essa prática faz com que a atenção esteja cada vez mais dispersa,
diluída pelas variadas atividades, diminuindo consideravelmente o nível de
concentração.
Na visão de Bernard Stiegler (2008, apud, PRIOSTE, 2013, p. 200): “[...] os
equipamentos audiovisuais seriam os responsáveis por esvair a capacidade de
atenção das crianças, que passariam longas horas compenetradas diante das telas,
esgotando, assim, seu tempo de concentração”. Hemp (2009 apud REIS, 2012)
mostra um importante resultado de estudo sobre a nossa capacidade de
concentração. O estudo realizado sinaliza que as pessoas gastam aproximadamente
vinte e cinco minutos para retornar a uma tarefa de trabalho após sofrerem uma
interrupção para leitura de um e-mail. Ainda, nessa direção, a pesquisa brasileira de
mídia de 2016 (BRASIL, 2016a), realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública
e Estatística (IBOPE), sinalizou o crescimento do multitasking no Brasil. Mais de um
terço dos entrevistados afirmaram fazer outras atividades ao mesmo tempo em que
acessa a internet, tais como comer, ver televisão, enviar mensagens via WhatsApp.
Tais dados estão disponíveis no Infográfico 3 que segue:
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Infográfico 3 – Porcentagem do multitasking no Brasil

Fonte: BRASIL, 2016.

Em se tratando de leitura em filosofia, aumenta ainda mais a exigência da
atenção, pois lançar-se nos estudos filosóficos é uma ação que demanda tempo,
concentração e paciência. Em contrapartida, a partir do momento em que começamos
a utilizar mais amplamente a linguagem rápida e fluida das redes sociais e das trocas
instantâneas de mensagens, acabamos por condicionar nosso cérebro às respostas
imediatas e ao acesso à centenas de informações simultaneamente. Gallo (2005) na
mesma direção de Lipovetsky, como mencionado anteriormente, chama este
momento em que estamos vivendo de “tempos hipermodernos” e que estão cada vez
mais escassos os tempos para a leitura, para a meditação e reflexão. Para Gallo (Ibid.,
p. 392): “[...] o pensamento é um exercício de paciência. Se o exercício do filosofar, o
trato com o conceito são empreendimentos de paciência, ele está fora de nosso
tempo.” Não obstante, mesmo em um mundo que preza pela velocidade e que nos
envolve em tantas atividades que nos consomem o tempo de pensar, o tempo do
filosofar, Gallo (Ibid., p. 392) diz que o verdadeiro exercício do filosofar consiste “[...]
insistir no extemporâneo, em trazer para o tempo presente as inquietações que não
são deste tempo”. O ensino de filosofia, segundo ele, seria uma forma de resistência
ou de ampliação de resistência que pode “contaminar” outras pessoas a pensarem
dessa forma. De acordo com Gallo (2014), essa resistência não deve ser ingênua,
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pois:
Não se trata de negar aquilo que vivemos, aquilo que nos foi dado viver. A
resistência brota, justamente de uma vívida percepção do tempo e das
armadilhas que ele nos coloca. E só podemos vencê-lo, desarmar as
armadilhas, se o conhecermos de perto. [...] O exercício filosófico nos tempos
hipermodernos, o exercício da paciência como conceito e, assim, um duplo
exercício: a vivência de fluxos acelerados, a vivência das satisfações
imediatas para, de dentro desses mesmos fluxos, exercitar a paciência do
conceito, a recusa a aceleração, a resistência a opinião, a vida do
pensamento (GALLO, 2014, p. 156 -157).

Muitas pessoas que há alguns anos eram ávidos leitores de livros, hoje em dia
relatam as dificuldades de concentrar-se em um texto mais longo e que demandam
mais concentração, justamente por terem modificado seus mecanismos cerebrais que
comandam tal tarefa. Um bom exemplo disso é o caso do jornalista e escritor do livro
“A Geração Superficial: o que a Internet está fazendo com os nossos cérebros”,
Nicholas Carr (2011). Carr (2011) relata em seu livro que sempre foi um leitor de livros
e que de 1986 para cá, a partir do uso constante do computador e da internet,
começou a sentir que a internet estava modificando a forma como ele lê e como ele
pensa. Pensamentos do tipo mais profundo e estados de contemplação passaram a
ser substituídos por um pensar mais inquieto, apressado e que necessita de mais
novidades. Ele relata:
Minha concentração começa a se extraviar depois de uma ou duas páginas.
Fico inquieto, perco o fio, começo a procurar alguma coisa a mais para fazer.
[...] A leitura profunda que costumava acontecer naturalmente tornou-se uma
batalha. Eu acho que sei o que está acontecendo. Há mais de uma década,
tenho passado muito tempo online, buscando e surfando... (CARR, 2011
apud MARTINS, 2012, p. 18).

A internet, com seus estímulos de interação rápida, tem nos transformado a
ponto de que estamos cada vez mais hábeis a processar esses estímulos e a fazer
várias coisas ao mesmo tempo, mesmo que isso implique em perda da qualidade do
nosso poder de concentração e perda de qualidade no processo e resultado das
tarefas que estamos executando. Martins (2012) destaca que a internet é um ambiente
onde acontecem muitas interrupções, ou seja, ao utilizá-la durante muitas horas do
nosso dia, acabamos por nos habituar a sermos interrompidos o tempo todo. Esse
fator faz com que percamos a capacidade de foco por um tempo maior, de forma que
“[...] nossa atenção se torna quebrada e nossos pensamentos fragmentados” (Ibid., p.
4).
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Leme e Orth (2014) trazem um diagnóstico realizado por Veen e Vrakking
(2009) que revela o depoimento de uma professora de Estocolmo que trabalhava com
alunos de 6 anos nos anos noventa. Nesse diagnóstico, destacou-se que as crianças
eram capazes de dedicar sua atenção apenas por um curto espaço de tempo, não
conseguindo ouvir uma pessoa falando por mais de cinco minutos. De acordo com os
professores, os alunos não eram capazes de concentrarem-se em uma só tarefa,
fazendo várias coisas ao mesmo tempo, somado à expectativa de que suas questões
e dúvidas fossem sanadas no mesmo instante. Para os professores, os alunos agiam
e pensavam de maneira superficial, indo de uma fonte de informação à outra, sem
desempenhar um senso crítico ou reflexões sobre o que acessam por meio das telas.
Leme e Orth (Ibid.) apontam que essa nova constituição dos mais jovens que nascem
na cultura das telas traz consigo um panorama que reflete a liberdade da sociedade
da decepção hipermoderna, conforme destaca Lipovetsky (2007, p. 18 apud LEME;
ORTH, 2014, p. 5):
Nossa sociedade é dominada pelo imaginário da comunicação. Estamos na
era da mídia e da midiatização da vida. As novas tecnologias invadem tudo e
geram uma obsessão de interatividade. É preciso estar sempre conectado.
Privado e público se confundem. [...] O grande problema é que agora cada
um sente-se na obrigação de se realizar, de fazer algo da sua vida, de ser
bem sucedido, de dar sentido satisfatório ao próprio destino.

Paradoxalmente, a educação também pode ser compreendida como uma
espécie de atividade multitasking, ou seja, a aprendizagem acontece em meio a várias
e diferentes tipos de conexões e processos que ocorrem ao mesmo tempo. Para
Turkle, 2012 apud LEME; ORTH, 2014), os especialistas afirmam que o multitasking
é uma habilidade crucial para o sucesso do trabalho e da aprendizagem na cultura
digital. Existe, na verdade, um grande descompasso entre o que é esperado pela
escola em termos de atenção e foco que é oferecido e requisitado pelos recursos
hipermidiáticos nas quais nós e, principalmente, os estudantes mais jovens estão
inseridos, “o que pode explicar parte da dificuldade para transpor aprendizagens de
um lado para o outro” (BANNELL, et al, 2016, p. 71). De acordo com Bannell et al
(Ibid.), o processo de industrialização, de difusão de conteúdos e informações em
larga escala, a abertura da escola de maneira universal, principalmente nos países
desenvolvidos, colocou a exigência de uma atenção mais profunda. Tal tipo de
atenção era extremamente necessária para o bom desempenho nas atividades mais
complexas nas linhas de montagem, assim como para as atividades escolares. Dessa
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forma, ao utilizarmos a atenção de forma distribuída por diversos objetos e estímulos,
isso poderia ser considerado nocivo e “[...] inadequado para a organização do
pensamento e, portanto, sua manifestação deveria ser controlada por meio de práticas
pedagógicas específicas” (BANNELL et al, 2016, p. 71). Não obstante, hoje as
demandas de habilidades de foco e concentração são diferentes:
A capacidade de alternar foco e distração em intervalos mais curtos de tempo
talvez corresponda mais às demandas do mundo atual do que à habilidade
de manter-se concentrado por longo período, por meio da suspensão da
percepção do que ocorre no entorno (BANNELL et al, 2016, p. 71).

Dessa forma, de acordo com Bannell et al (Ibid.), faz sentido afirmar que
aquelas pessoas que conseguem transitar com mais facilidade entre o universo da
hiperatenção (que exige uma divisão da atenção entre vários estímulos simultâneos)
e a atenção mais profunda sejam as mais preparadas cognitivamente para lidar com
a quantidade de informações e de estímulos sensoriais de várias ordens a que
estamos suscetíveis. Essas pessoas estariam mais preparadas do que aquelas
pessoas que estão habituadas à suspensão máxima de estímulos para se concentrar,
como até a década de 80 era mais habitual. Entretanto, a escola ainda resiste às
novas formas de funcionamento cognitivo, de forma que,
A cultura escolar tende a mobilizar/exigir exclusivamente atenção profunda,
pelo máximo de tempo possível, pois supõe ser esse o mecanismo
organizador do pensamento em direção à aquisição de conhecimentos
estruturados. Atividades de estudo, leitura e resolução de problemas
complexos costumam demandar atenção profunda, entretanto, ela não
precisa ser tomada como norma de controle de comportamento e de
realização de tarefas escolares (Ibid., p. 73).

De acordo com Leme e Orth (Ibid.), em resposta às necessidades atuais de
renovação da escola e dos modos de ensino e aprendizagem, surgem novas
propostas que procuram trabalhar, adaptar e reinventar a possibilidade de integrar
educação e TD, tais como a Educação a Distância (EaD), os Massive Open Online
Courses (MOOC), os Recursos Educacionais Abertos (REA), o Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment (MOODLE) ou até mesmos conceitos de sala
de aula invertida22. Para os autores, essas propostas decorrem da urgente
22

A sala de aula invertida ou em inglês Flipped Classroom é uma metodologia de ensino que pressupõe
que o aluno estude em casa o conteúdo ou a matéria e que ao chegar na escola, faça as atividades
relativas sob a supervisão e auxílio do professor. Para que isto aconteça, o aluno conta com textos,
vídeos e games para auxiliá-lo em casa no estudo da matéria.
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necessidade de renovação dos antigos modelos educativos, ou seja, “[...] a educação
precisa ser arquitetada e reconcebida para atender demandas que não são mais as
mesmas” (LEME & ORTH, 2014, p. 12). As novas propostas; entretanto, também
trazem em seu bojo a novas configurações cognitivas necessárias para utilizá-las e
que precisam ser compreendidas e também, questionadas. Em se tratando de novas
configurações cognitivas, precisamos compreender, pois, como as tecnologias
interferem

ou

produzem

efeitos

na

cognição

dos

seus

usuários.

Para

compreendermos melhor estas questões, no próximo item iremos discorrer sobre as
tecnologias e a cognição, ou sobre as Tecnologias Cognitivas.

4.3 AS TECNOLOGIAS COGNITIVAS E O HIPERTEXTUAL

Nossa nova condição de leitores e de produtores de conhecimento se deve ao
que se chama de Tecnologias Cognitivas. Dascal e Dror (2009) definem as
Tecnologias Cognitivas como meios sistemáticos criados e usados pelas pessoas
para a realização de determinadas metas cognitivas, sejam elas estados e processos
cognitivos que conduziriam a estados ou que podem vir a contribuir para alcançá-los.
Dessa forma, conforme são utilizadas, elas alteram a nossa forma de pensar e,
sobretudo, a natureza de nossa cognição.
[...] à medida que as tecnologias cognitivas avançam, transformam-se de
meras ferramentas que auxiliam na cognição em agentes cognitivos e
passam a desempenhar papéis constitutivos na conformação dos processos
cognitivos humanos em si. Através delas, a mente se torna “biotecnológica e
“híbrida” e o cérebro se torna “plástico” – na sugestiva terminologia de Andy
Clark (2003, 2004 apud DASCAL & DROR, 2009, p. 2).

De acordo com Bruno (2003), as Tecnologias Cognitivas são os artefatos
recentes, como computadores, programas informáticos e redes de comunicação, que
“[...] tornam a produção e a difusão do conhecimento na atualidade, um processo cada
vez mais distribuído ou partilhado entre os homens e os dispositivos técnicos“. (Ibid.,
p. 1). Norman (1993 apud BRUNO, 2003) afirma que todos os artefatos criados por
nós humanos e que auxiliam a nossa mente pode ser considerado um artefato
cognitivo e estes, têm a potencialidade de fornecer “[...] uma ajuda externa à
cognição”. (Ibid. p, 2). Sendo que boa parte das habilidades cognitivas humanas vem
desta capacidade de criar essas ajudas externas para a nossa mente que não
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consegue sozinha “[...] conhecer e operar o mundo; além de contar com o próprio
mundo, ela conta com os objetos técnicos”. (Ibid.).
Martins (2012) faz uma retomada histórica sobre a concepção das ciências na
questão cerebral e indica que, há pouco tempo, existia uma crença de que o cérebro
seria incapaz de se modificar, ou seja, que ele seria um sistema único e fixo no homem
adulto após ter desenvolvido todas as mudanças possíveis no período da infância e
juventude. O que não foi considerado, nesse ponto de vista, é que existe nos seres
humanos uma espécie de plástica cerebral, fator que torna possível o cérebro ir se
modificando de acordo com o meio e isso acontece de maneira involuntária, pois
nosso cérebro é uma estrutura viva, com ações involuntárias e que vai se adaptando
e modificando conforme o meio, sobretudo, quando estamos expostos a alguma
tecnologia específica.
Diferentemente do cérebro de outros animais, o cérebro humano atua a partir
de uma tecnologia, ou seja, está condicionado às tecnologias que nós mesmos
criamos. Nós saímos das cavernas e começamos a desenvolver uma linguagem. Essa
linguagem, que é essencialmente uma tecnologia, foi incorporada dentro do cérebro,
sofisticando-se de tal forma que foi possível inventar a tecnologia da escrita. A partir
da invenção da escrita, foi possível a humanidade caminhar mais rapidamente para o
que hoje chamamos de Tecnologias Digitais. Desse modo, nosso cérebro trabalha
num duplo sentido, a saber, no sentido natural e no sentido artificial; a parte artificial
serve para potencializar o cérebro. Sendo assim, quando nós criamos uma nova
tecnologia, a parte do cérebro que estava adaptada para a tecnologia anterior, precisa
se modificar, se plastificar para esse novo ambiente. A neurociência mostra inúmeros
estudos sobre estas mudanças e confirmam o que McLuhan escreveu em seu livro de
1974, intitulado: ”O meio é a mensagem“, independentemente do que estamos vendo
nas televisões ou nos smartphones, os nossos cérebros estão se modificando dentro
deste processo.
Em um passado não muito distante, as previsões que as mudanças promovidas
pelas Tecnologias Digitais iriam impactar e determinar nossa forma de vida eram mais
relativas às questões da quantidade de tempo que se levaria para realizar tarefas ou
as formas pelas quais o trabalho humano mais ”braçal“ iria ser substituído por essas
tecnologias. A preocupação era, portanto, mais sobre como iríamos lidar com ”tanto
tempo livre“, uma vez que as máquinas e computadores nos substituiriam nas tarefas
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mais rotineiras. Não obstante, é importante observarmos que as introduções das TD
não impactaram tanto a questão da quantidade de trabalho que nós seres humanos
executamos, mas sim na qualidade, forma e, sobretudo, do tipo de trabalho que
realizamos:
[...] as inovações tecnológicas não substituíram o trabalho do homem, mas
elas introduziram modificações profundas no ambiente humano, o que levou
à necessidade e ao desenvolvimento de novas competências cognitivas
(DASCAL & DROR, 2009, p. 3).
.

Conforme Bannell et al (2016), nós lançamos mão das tecnologias para facilitar
e simplificar nossas atividades do dia-a-dia, bem como para facilitar os processos da
nossa cognição. Dessa forma, nosso pensamento vai se refinando. Bannell et al (Ibid.)
lembra, entretanto, que a tecnologia não tem a potencialidade de ampliar nossa
capacidade cognitiva, “[...] mas transforma a natureza da tarefa cognitiva a ser
executada” (Ibid., p. 67). Todas as atividades nas quais hoje utilizamos tecnologias
digitais, tais como calculadoras, editores de texto, corretores ortográficos, podem ser
utilizadas sem as tecnologias. Na verdade, com o seu uso, estamos executando uma
melhora significativa na performance cognitiva. É preciso ressaltar que são as
atividades que realizamos com as tecnologias que afetam, modificam a cognição e
não a tecnologias em si mesma, de forma que todas essas atividades podem ser feitas
sem o uso das TD (BANNELL et al, 2016).
De acordo com Dascal & Dror (2009), com a criação e uso massivo da web e
de outras tecnologias, a cognição tem se tornado distribuída, ou seja, a cognição, que
a princípio era pensada como algo construído individualmente, hoje pode ser
distribuída “[...] entre diferentes agentes, humanos e virtuais” (Ibid., p. 5). Os autores
questionam sobre quais seriam os efeitos dessa nova forma de cognição e uma das
respostas vai ao encontro do tema de nossa pesquisa, ou seja, sobre as questões de
ensino e de aprendizagem de LEF. Hoje umas das possibilidades que a cognição
distribuída oferece é a aprendizagem em meio eletrônico, na internet. Para Bannell et
al (ibid.), mesmo que as ações nos espaços educacionais sejam voltadas para a
inserção das TD no ensino e na aprendizagem, se não forem considerados com
seriedade e profundidade os estudos sobre cognição, que vão levar em conta, além
das mudanças culturais produzidas pelas TD, muito pouco se poderá obter de
sucesso. Na realidade, segundo o autor, de um modo geral, a formação dos
professores e os projetos que visam a inserção de computadores, internet e
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dispositivos móveis na educação formal continuam ancorados “[...] em conceitos e
pressupostos sobre cognição e aprendizagem formulados em contextos históricos
muito distintos deste em que estamos vivendo [...]” (BANNELL et al, 2016, p. 57). É
necessária, portanto, uma adequação ao contexto e à realidade atual. Seria como se
estivéssemos esperando respostas e tipos de aprendizagens incoerentes com a atual
configuração cerebral dos seres humanos, que se difere, e muito da configuração
cerebral de 50 anos atrás, quando as telas e a hipervelocidade não faziam parte do
cotidiano das pessoas.
O professor da Universidade de Nova York, Neil Postman, que realiza
pesquisas que giram em torno dos efeitos das mídias na educação, é um declarado
tecnófobo e, em sua na obra “Divertir-se até morrer, o discurso público na era do
espetáculo23” (2001), discorre sobre a desconstrução de uma educação que gira em
torno da palavra impressa para uma educação nova que se baseia no instantâneo e
na imagem eletrônica. Ele chama esta transformação de terceira grande crise da
educação ocidental. Para o autor, além das TD contribuírem para uma subversão da
educação de modo a afetar processos e conteúdos de ensino, elas também afetam o
tipo de atitude de esforço mental que os alunos precisam investir no tocante a sua
aprendizagem. Serres (2013) chama a atenção para que não caiamos na tentação de
afirmar que “[...) faltam ao aluno funções cognitivas que permitam a assimilação do
saber [...]”, pois, muito anteriormente às TD, a escrita e a imprensa já causaram
mutações na memória, na cognição, “(...) a ponto de Montaigne afirmar preferir uma
cabeça bem constituída a uma cabeça bem cheia”. (Ibid., p. 27).
A nova geração de jovens que hoje ocupa os bancos escolares habita o virtual.
De acordo com Serres (2013) as ciências que investigam a cognição apontam que o
uso da internet e essa leitura e escrita feita com o polegar aliadas às consultas na
Wikipédia ou ao Facebook ativam zonas corticais e diferentes neurônios do que as
mesmas atividades feitas em livros, quadro negro ou caderno. Os mais novos “Não
conhecem, não integralizam nem sintetizam da mesma forma que nós, seus
antepassados. Não tem a mesma cabeça”. (Ibid., p. 19). Como então, exigir que o
aluno que, notoriamente possui uma cognição diferente, interaja e se conecte com a
forma de se Ler e Escrever em Filosofia que, seguem um padrão de exigência

23

Título original Amusing Ourselves to Death, Public Discourse in the Age of Show Business.
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cognitiva cunhado há séculos atrás? Para pensarmos sobre estas questões,
precisamos também compreender como se lê atualmente de forma a, buscarmos
alternativas que atendam de maneira de se ensinar LEF na aula de filosofia mais
condizente com os tempos atuais. Para isso, iremos apresentar a noção de hipertexto
e de leitura hipertextual. Dois conceitos que hoje são fundamentais para se
compreender os novos processos de constituição do sujeito leitor do século XXI e para
podermos pensar quais os efeitos e consequências para o ensino e aprendizagem de
LEF dentro deste contexto.
É inevitável associarmos a leitura e a escrita na forma analógica ou manual
com a escrita que lança mão de dispositivos digitais e virtuais. Na verdade, ambas as
formas de escrita estão relacionadas, pois ambas dizem respeito à formas de ações
sociais - de comunicação, ensino e aprendizagem - que se materializam com e pela
tecnologia da escrita. Não obstante, em meios digitais, essa leitura e, principalmente
essa escrita se materializam, em muitos casos, em formato hipertextual. Faz-se,
portanto, necessário compreendermos dois conceitos principais, ou seja, o conceito
de texto e, em seguida, compreendermos o que se entende por hipertexto e quais os
seus efeitos nas nossas formas de ler e escrever.
Para Leffa & Vetromille-Castro (2008), texto é forma e conteúdo. Por um lado,
tem-se a materialidade linguística e por outro, tem-se o suporte que o contém, seja
esse o papel, o bronze ou uma tela de computador ou smartphone.
A fusão desses dois planos constitui a essência do que se entende pelo
conceito de texto. Ainda que os termos usados para descrevê-los possam
variar ao longo dos tempos e de acordo com as diferentes perspectivas
teóricas, a visão que se tem de texto é sempre a visão de uma realidade
dividida em dois planos (LEFFA & VETROMILLE-CASTRO, 2008, p. 169).

De acordo com Santaella (2007 apud SILVA, 2015), a ideia de hipertextos - não
exatamente a palavra hipertexto propriamente dita - já estava presente muitos anos
antes das TD surgirem para Leffa & Vetromille-Castro (2008, p. 170), “[…] o hipertexto
já existia muito antes do advento dos computadores, citando como exemplos, as notas
de rodapé e as iluminuras dos manuscritos antigos”. Um dos exemplos mais parecidos
com o que temos hoje em dia, foi a invenção de um protótipo que tinha como objetivo
ajudar a memória humana, criada por Vannevar Bush em meados dos anos 40,
chamada Memex. A ideia central do Memex era criar um dispositivo que imitasse o
cérebro humano realizando trilhas associativas, muito parecidas com o que hoje
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conhecemos por links. Mesmo que na época essa ideia não tenha saído do papel, o
conceito perdurou até meados dos anos 60, quando Ted Nelson, filósofo e sociólogo
norte americano, cria finalmente o termo hipertexto que revolucionou as nossas
formas de leitura e escrita. Em seu conceito original, hipertexto diz respeito à escrita
que é associada, mas não é sequencial, ou seja, a escrita disponibiliza a realização
de conexões possíveis de se seguir (mas são obrigatórias) em diferentes direções. Ou
seja, o hipertexto seria um texto mais amplo formato por outros textos que o
complementam. Um exemplo disso, é quando acessamos algum conteúdo que está
na internet através de cliques em links24e hiperlinks25 e criamos uma espécie de rede
infinita, de trilha infinita de possibilidades que conectam as informações. Isso tudo de
forma ilimitada e instantânea. O hipertexto é oriundo e dá a origem ao que chamamos
de interatividade. Para Leffa & Vetromille-Castro (2008), inicia-se a interatividade
quando quem lê também faz algo, produz. Ou, nas palavras de Lévy (1993, p. 46):
Todo aquele que participa da estruturação do hipertexto, do traçado
pontilhado das possíveis dobras do sentido, já é um leitor. Simetricamente,
quem atualiza um percurso ou manifesta este ou aquele aspecto da reserva
documental contribui para a redação, conclui momentaneamente uma escrita
interminável. As costuras e remissões, os caminhos de sentido originais que
o leitor inventa, podem ser incorporados à estrutura mesma do corpus. A
partir do hipertexto, toda leitura tornou-se um ato de escrita.

Leffa & Vetromille-Castro (2008), afirmam que numa das primeiras versões de
hipertexto que passou a usar o meio virtual, ainda existia um fechamento em termos
de liberdade do leitor, ou seja, o autor do texto fornece uma quantidade de opções
limitada e que se esgotava na medida em que os links ou conexões eram feitas e, na
maioria das vezes, direcionando o leitor ao texto inicial. Podemos ver isso claramente
no exemplo da Figura 12:

24

Conexões.
Quando as conexões extrapolam o próprio texto e vão além das informações preditas pelo autor do
texto.
25
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Figura 12 – Exemplo de hipertexto, em que as palavras sublinhadas indicam links para
outros textos

Fonte: Wikipédia inspirado em Leffa & Vetromille-Castro, 2008.

Para Leffa & Vetromille-Castro (Ibid., p.171), mesmo de forma limitada pelo
autor, “O hipertexto no computador é um texto ao redor do qual gravitam outros textos,
como um sistema planetário onde cada planeta pudesse assumir a qualquer momento
a posição central do sol, determinado pela vontade do leitor.
Conforme Lévy (1993):
[…] tecnicamente um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões.
Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou parte de gráficos,
sequências sonoras, documentos complexos que podem ser eles mesmos
hipertextos.

Por meio das relações associativas estabelecidas pelo hipertexto, o leitor tem
a possibilidade de adotar uma postura livre em relação às possibilidades de
associação que se apresentam, ao passo que ele também pode descartar muitas
outra que não lhe convém. Esta seria uma das características positivas do hipertextos.
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Entretanto, sabemos que por meio de algoritmos de programação, mesmo os
hipertextos podem apresentar tendências e disponibilizar recursos direcionados para
que o leitor percorra os caminhos já pré-estabelecidos. Tendo isto em vista, é
importante que o leitor, de fato, desempenhe um papel crítico e investigativo frente à
multiplicidade de textos que se descortinam na tela do aparelho, a fim de que este
possa ser de fato autor da sua leitura, da sua busca.
Vemos também que, atualmente, a “evolução” do hipertexto deu origem ao que
seja chama de hipermídia, ou seja, imagens, vídeos e sons passaram a ser agregados
ao texto tanto em formato virtual quanto nos formatos impressos. Um exemplo de
hipermídia que podemos mencionar é o caso dos livros didáticos que são citados no
capítulo anterior quando tratamos das políticas públicas para a educação que
fomentam LEF a partir da política do livro didático. De acordo com Vetromille-Castro
(2008, p. 171), “A página, que antes era bidimensional, adquire uma terceira dimensão
e se torna multimodal; palavras, figuras, sons e movimentos ocupam todos o mesmo
espaço.
Pierre Lévy (1993) há quase duas décadas atrás já apontava em seu livro
chamado “As tecnologias da inteligência” seis características ou critérios para que um
texto possa ser identificado ou caracterizado com hipertexto. O primeiro critério é o
que ele chama de princípio da metamorfose que diz respeito à possibilidade de
constante processo de construção de sentidos que os hipertextos proporcionam; O
segundo critério, chamado de princípio da heterogeneidade, diz respeito às
informações e conexões são organizadas dentro do texto que são de caráter
heterogêneo, ou seja, sem um padrão específico e podem ser oriundos de diferentes
procedências, construído pelas diferentes pessoas que interagem na internet. O
terceiro critério que o autor estabelece é o princípio da multiplicidade e de encaixe de
escolhas, onde o hipertexto é organizado de forma que pode ser dividido em partes,
ou “fractal”, em que cada conexão pode levar a novas conexões. O quarto critério é o
princípio da exterioridade: a rede não tem uma unidade ou centro motor interno, pois
sua existência e expansão dependem das interações feitas pelas pessoas e
máquinas. O quinto critério é chamado de princípio da topologia. Esse princípio vai
mostrar que dentro do hipertexto, tudo funciona por meio de percursos e proximidade.
O sexto e último critério criado pelo autor é o princípio da mobilidade de centros, que
diz que a rede possui inúmeros centros que vão se organizando de acordo com o fluxo
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da leitura e da narrativa que se dá de forma rizomática. Dependendo da forma como
o leitor lê e faz os percursos dentro do texto, o texto pode tomar outros caminhos que
não dependem do que o autor pretendia com o texto inicial. É como se formasse uma
teia que pode ser tecida pelos usuários.
De acordo com Lévy, nós estamos, por meio do hipertexto, virtualizando a
leitura, pois o hipertextos nos permite “[...] desobedecer às instruções, tomar caminhos
transversais, produzir dobras interditas, estabelecer redes secretas, clandestinas,
fazer emergir outras geografias semânticas” (Ibid., 1999, p. 36).
Para Silva (2010), a tecnologia hipertextual ajuda a colocar o leitor em contato
direto “[…] com a experiência de complexidade no âmbito da comunicação” (Ibid., p.
16). Desta forma, este tipo de texto exige do leitor uma postura muito menos passiva
e mais autoral, ou seja, o leitor passa da posição de mero receptor do texto pronto e
passa à posição de poder contribuir e “[…] alimentar a experiência de comunicação
que é compreendida “como diálogo na e com a multiplicidade” (Ibid.).
Desta forma, aparecem indícios positivos com relação ao hipertexto, que, de
certa forma, se mostra como um recurso a mais para promover uma aprendizagem
mais dinâmica e ativa, pois o leitor é estimulado a construir seu próprio percurso por
meio dos links e imagens interativos, podendo também, fazer escolhas dentro deste
percurso.
De acordo com Snyder (1992, apud NEVES, 2010), os hipertextos podem ser
classificados em dois tipos, a saber: os hipertextos exploratórios e os hipertextos
construtivos. O hipertexto exploratório tem como característica possuir muitas
informações estão conectadas em uma “cadeia de informações” e o leitor ou usuário
não tem controle no sentido de alterar ou incluir nós entre estas. Este tipo de hipertexto
também permite que os usuários possam realizar as escolhas de conexões entre os
textos, pois este já é projetado para ter uma certa flexibilidade na “navegação”
conforme os interesses do usuário que clica nos links. De acordo com Seibert (2012),
a internet possui um sistema rizomático e permite que um ponto possa se conectar ao
outro ponto qualquer. “[…] como uma árvore e suas raízes, segundo Deleuze e
Guattari (1999, p. 36) um rizoma que […] não começa nem conclui, ele se encontra
sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo […].” Já no hipertexto do tipo
construtivo, o usuário pode participar da construção do hipertexto, ou seja, pode
acrescentar ou modificar informações de forma livre ou com certas restrições,
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dependendo as regras internas do provedor. Os hipertextos construtivos permitem,
portanto, autoria e coautoria.
A partir desta noção das características e princípios do hipertexto, é necessário
uma atenção maior voltada para a realidade desta nova forma de construção textual
e de acesso às informações que estão disponíveis aos jovens no ensino médio, de
forma a prepará-los não apenas para acessá-los da maneira mais proveitosa possível
mas também para que estes possam ser efetivos produtores do conhecimento que
agora está disponível em rede. É interessante perceber que o esforço para a
aprendizagem de LEF também passa pelo desenvolvimento de competências e
habilidades muito semelhantes à da produção hipertextual atual, ou seja, o
pensamento filosófico tem muito a ver com um pensamento rizomático, que busca
uma visão abrangente e não totalizadora e fechada. Certamente muito desse novo
modo de ler e de escrever próprio da sociedade hipermoderna que utiliza-se de
hipertextos para a produção de informações e de conhecimento pode ser aproveitado
para o contexto da aula de filosofia na produção de bons leitores e escritores em
filosofia. Sobre estas e outras questões, veremos no próximo capítulo o que pensam
os autores do corpus da pesquisa e quais as perspectivas possíveis para um ensino
e uma aprendizagem de LEF mais condizentes para a realidade atual.
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5 LEITURA E ESCRITA COMO COMPONENTES VITAIS DA ATIVIDADE
FILOSÓFICA

Neste capítulo traço algumas considerações sobre a questão da LEF dentro da
perspectiva de alguns filósofos da tradição, tais como Platão, Rousseau, Kant e
também dentro da perspectiva de alguns comentadores e estudiosos da filosofia,
como por exemplo Hadot (1995), Havelock (1996) dentre outros. Tais pensadores e
autores nos fornecem um bom panorama sobre o lugar e a importância de LEF dentro
da atividade filosófica. Em um primeiro momento, cabe elucidar o que se entende por
ler e escrever, para em um segundo momento, compreendermos as dinâmicas de LEF
no tocante à filosofia e seu ensino.
Ler e escrever são partes fundamentais do sistema de comunicação humana e
estão conectadas por meio da aprendizagem e da utilização da linguagem. Desde
poucas centenas de anos, a importância da leitura e da escrita vem sendo acentuada
e podemos afirmar que saber ler e escrever a partir da modernidade, se tornaram
necessidades básicas dentro da experiência humana e social.
Boa parte do saber acumulado ao longo da história humana encontra-se
escrito. Podemos, portanto, perceber que para a transmissão de conhecimentos
elaborados bem como para a troca de mensagens, as pessoas e instituições há
séculos vêm recorrendo à escrita. Desta forma, ser analfabeto em uma sociedade que
utiliza a escrita significa ser dependente dos que dominam este conhecimento e ficar
limitado ao uso dos recursos desta sociedade. Não obstante, não nos é suficiente
hoje, na era da tecnologia apenas termos uma noção básica de leitura e escrita para
não estarmos enquadrados na categoria de analfabetos, pois, com a crescente
evolução das TD, as pessoas acabam por ser obrigadas a se adaptarem e obterem
conhecimentos que vão muito além do que a escola pode promover.
A definição de analfabetismo vem se modificando com o passar do tempo, de
modo que em 1958, a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e
a Cultura (UNESCO), definia como analfabeta aquela pessoa incapaz de ler, escrever
e compreender explicações básicas sobre coisas da sua vida cotidiana. Vinte anos
depois a UNESCO redefiniu analfabetismo como sendo a situação em que uma
pessoa é incapaz de exercer todas as atividades que requerem alfabetização dentro
da comunidade ou sociedade em que ela vive e, “[...] também para permitir-lhe
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continuar a ler, escrever e calcular, em ordem ao seu desenvolvimento próprio e ao
da comunidade”. (HADAMACHE et al, 1998, p. 4 apud, REBELO, 2013, p. 40). Desta
forma, percebemos que alfabetizar não significa meramente ensinar a ler e escrever,
mas tornar as pessoas habilitadas e lerem o mundo que as cerca e a exercerem seu
papel por meio e através da leitura e da escrita. Mas o que seria ler?
De acordo com o dicionário Michaelis (WEISZFLOG;TREVISAN, 2015, p. 1),
ler significa “Percorrer com a visão o que está escrito, interpretando os sinais gráficos
e/ou linguísticos”. Ler é, portanto, uma forma de linguagem, a leitura é um processo
complexo e que se desenvolve gradativamente até o ponto em que o leitor está
capacitado a extrair significados a partir dos sinais gráficos convencionados. Não
obstante, juntamente à esta capacidade de decifrar sinais gráficos, o leitor também
deve ser capaz de, por meio das capacidades cognitivas, compreender a mensagem
que lê. Portanto, para que o indivíduo se torne um bom leitor, ele precisa estar unido
de um conjunto de habilidades e competências diferentes que levam muitos anos e
muita prática para serem adquiridas.
Temos atualmente um catálogo de habilidades e competências que mostra o
que é necessário para uma pessoa ser considerada uma leitora. Este catálogo
revisado por Oakhill e Cain (2007 apud EMÍLIO et al, 2012), não é um catálogo
completo de todas as competências fundamentais que constituem um bom leitor, mas
apenas algumas mais centrais são demonstradas, como podemos observar na Figura
13. Estas competências podem ser de dois tipos: ad competências para reconhecer
palavras escritas com rapidez e precisão (mecânica leitura) e as competências para a
compreensão do discurso. As habilidades, por sua vez, dizem respeito ao nível de
compreensão e à precisão de reconhecimento das palavras.
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Figura 13 – Algumas peças que compõem a competência leitora

Fonte: Adaptação de Emílio et al (2012, p. 64).

O que seria escrever? De acordo com o dicionário, escrever significa:
“Representar por meio de caracteres ou sinais gráficos”. (Ibid.). Desta forma, podemos
compreender que a escrita é a forma de expressar a linguagem numa comunicação
simbólica e que usa de sinais que podem variar de acordo com a sociedade que a
utilizada. Enquanto a leitura é a decodificação da escrita, a escrita é o processo de
codificação de uma linguagem.
Ao partirmos da premissa de que os discursos e as práticas sociais de um povo
são determinantes para o desenvolvimento das formas de acesso ao conhecimento,
podemos compreender melhor a criação e a utilização da tecnologia da escrita.
Analisando dessa forma, tornam-se mais perceptíveis os sentidos e os usos que
mundo ocidental instituiu para escrita e leitura e seus usos na tradição filosófica, no
ensino da filosofia que chegam à academia e na escola básica, nos dias atuais.
No período arcaico e clássico da Grécia antiga, por volta de 700 a.C, ocorreram
diversas mudanças muito importantes no que diz respeito ao início da criação do
alfabeto grego. A escrita começa a ser estabelecida e utilizada como um suporte
tecnológico a mais na comunicação e também na disseminação da cultura ocidental.
Conforme Havelock (1996), o alfabeto, ao irromper no cenário da Grécia como
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nenhuma outra invenção, teve um caráter de peça tecnológica explosiva e
revolucionária, afetando, assim, diversos aspectos da cultura humana. Esse
fenômeno proporcionou uma abertura inicial para a criação da linguagem conceitual
da filosofia, que até então era utilizada e transmitida de forma oral pelos poetas e
cantores que lançavam mão dos versos para uma melhor memorização dos
acontecimentos e tradições.
No período anterior à introdução da tecnologia da escrita, as orientações
referentes à moralidade e aos valores sociais eram passados de geração em geração
e se davam a partir da retirada “[...] das falas e feitos das divindades enquadradas na
sintaxe poética da epopéia, para conformar-se a certas leis psicológicas” (BARROS,
2009, p. 17). Nesta tradição oral, havia pouca abertura para postura de
questionamento ou para o movimento de esforço da reflexão, características principais
da atividade filosófica. Pelo contrário, uma vez que as verdades eram trazidas às
pessoas por meio de recursos poéticos e míticos, a manutenção da sociedade estava
a mercê e era dependente da autoridade do passado, que sempre se fazia presente
nas recitações. Conforme Havelock (1996), todo o conhecimento que se construía
nesta época, estava diretamente limitado em função da forte centralidade da oralidade
que restringia além do vocabulário, também à ordem que se fixava.
Com a crescente presença e utilização da tecnologia da escrita, em função de
seu caráter de permanência e por se encontrar fixada em um meio material, esta
acabou por substituir gradativamente, embora não totalmente, a efemeridade da
cultura oral. O resultado foi o surgimento de novas formas de organizar a sociedade
grega. Legislações passaram a ser escritas para a regulação da vida em comunidade,
como por exemplo, no caso da primeira constituição da Grécia, escrita por Drácon no
século VII a.C. Uma vez as leis fixadas em um meio material, iniciou-se uma maior
abertura para a reflexão e questionamento delas, assim como para a criação de outras
mais. Por meio da leitura dos documentos legislativos, os cidadãos gregos tiveram a
oportunidade de participar mais ativamente das decisões e na construção dessa
sociedade, produzindo efeitos até os dias atuais sobre as formas como hoje
legislamos e organizamos nossa vida social (BARROS, 2009)..
A partir da introdução da escrita, conforme Barros (2009), os filósofos présocráticos, como Xenófanes, Heráclito e Parmênides foram os primeiros a propor um
novo estilo literário, apesar de não conhecerem a palavra filosofia (philosophia), que
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só vai aparecer no século V. Eles propuseram uma nova forma de se pensar o mundo,
por meio de uma linguagem analítico-conceitual possibilitada pela tecnologia da
escrita. Fazia, então, a união entre a linguagem oral e escrita, a fim de conseguir dar
conta dos “leitores-ouvintes” da época. Para Hadot (1995, p. 29) “As teorias racionais,
em toda tradição filosófica grega, são influenciadas por esse esquema cosmogônico
original” como é o caso da filosofia Platônica. A partir do momento em que a transição
da oralidade para a escrita estava consolidada é que a linguagem filosófica teria ganho
espaço. De acordo com Havelock (1996, p. 245), esses filósofos estavam
[...] tentando romper com a tradição oral, porém seu público ainda tinha que
memorizar suas sentenças; estas, consequentemente, refletiam um estado
de transição. [...] os filósofos queriam avançar, mas também eram compelidos
a olhar para trás, e é de se esperar que seu estilo de composição refletisse
esta ambivalência.

Fica evidente o caráter de transição e de convivência entre a tradição oral e a
tecnologia da escrita, de forma que a mais nova não anulou a utilização e importância
da mais antiga, e ainda fez-se valer das possibilidades que a anterior tinha para
contribuir para a ampliação e divulgação do novo estava sendo instaurado. Esta
passagem da exclusividade da oralidade para a escrita acabou por deixar suas
marcas na relação que o homem faz com o saber e também no cerne das relações
sociais. Como ressalta Illich (1990), a introdução da escrita afetou não apenas aqueles
indivíduos alfabetizados, mas também os analfabetos, pois ela tem a potencialidade
de produzir uma mentalidade nova, onde as memórias provenientes das informações
que passam pelos sentidos cederam lugar para a memória do texto. Tal tecnologia
tornou-se um fenômeno disruptivo e como consequência produziu (e ainda produz) a
marginalização26 daqueles que ,embora partilhem da mesma sociedade (agora
letrada), não compartilham dela verdadeiramente, simplesmente pelo fato de não
dominarem os seus códigos. Podemos, ainda hoje, observar esse abismo entre os
que dominam e possuem a tecnologia no caso das pessoas que ainda não possuem
acesso tanto aos livros físicos quanto dos recursos das TD digitais.
Juntamente com a criação da tecnologia da escrita, que deu a abertura para a
veiculação dos sistemas de leis, da tradição e da cultura em geral na pólis grega,
26

Interessante aqui traçarmos um paralelo com a marginalização atual que enfrentam aqueles que não
possuem as Tecnologias Digitais, seja em função da precariedade de condições sociais e financeiras,
seja em função de um não letramento digital ou resistência ao novo. Hoje muitas pessoas vivem na
margem de todos os acontecimentos e formas de ser e estar no mundo que as TD proporcionam.
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também se iniciou um movimento de leitura destas escritas, sendo a leitura, por sua
vez, considerada como uma parte do texto escrito. Caracterizada primeiramente por
ser uma leitura em voz alta, onde o leitor leria para si e para os outros, posteriormente,
passou-se à leitura silenciosa, ou seja, por meio de “[...] um reconhecimento visual e
intelectual do texto, sem a intermediação de terceiros” (BARROS, 2011, p. 31). Para
Barros (2011, p. 31):
[...] parece-nos que a evolução da leitura está associada a uma tomada de
consciência, o que permite uma objetivação do conteúdo de pensamento e,
ao mesmo tempo o aparecimento dos primeiros indícios daquilo que será, a
partir da filosofia moderna, denominado sujeito do conhecimento.

Conforme Havelock (1996), a implantação da cultura letrada se funda,
sobretudo, na leitura, ao contrário do que muitos historiadores indicam, pois estes
avaliam apenas os indícios históricos materiais, sobretudo por meio da escrita, que
por ser mais fácil de ser encontrada em forma de registros em artefatos de barro,
pedra ou papiro se diferem da leitura que não é um artefato material. Portanto, para
Havelock (1996, p. 59), a cultura letrada “[...] é uma condição social que pode ser
definida apenas em termos de leitura”. Não obstante, na época arcaica, essa
passagem para a cultura letrada não foi automática ou súbita em função da presença
de poucos leitores. Segundo ele, para que o hábito da leitura pudesse ser
efetivamente introjetado, era necessária toda uma reforma no currículo dos
aprendizes que até então aprendiam por meio da recitação, do ato de decorar, sendo,
portanto, necessária uma reforma “[...] que tornaria imperativo o domínio do alfabeto
como um reflexo automático em uma idade tenra” (HAVELOCK, 1996, p. 245).
Por mais que o alfabeto já estivesse em uso, a habilidade de leitura como nós
conhecemos hoje, ainda se apresentava muito escassa e reservada a poucas
pessoas, pois não havia ainda uma quantidade grande de escritos para a prática da
leitura. Devido à escassez de materiais, de mãos para escrever, bem como de uma
padronização da formatação da escrita, a leitura só toma maiores proporções a partir
da criação da tecnologia do prelo27.

27

Prelo é uma forma de impressão gráfica, considerada pioneira na reprodução de livros comparado
ao que se tinha na época. A invenção é do alemão Johann Gutenberg que, em 1450, adaptou a prensa
utilizada na produção de vinho para uma máquina de impressão gráfica. O mecanismo era composto
por uma alavanca que fazia pressão sobre as letras tingidas de tinta que ao entrarem em contato com
o papel faziam a impressão. As imagens eram feitas em uma chapa só, como um grande carimbo. Já
os textos e frases eram compostos por várias letras individuais. Dessa forma, como os textos
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Conforme (DUARTE, 1998, p. 205): “[...] não foi obra do acaso que a filosofia
tenha surgido na Grécia, mas decorrência direta da introdução do alfabeto”. Com isso,
para que possamos prosseguir no que diz respeito ao desenvolvimento da escrita e
sobre os seus efeitos no pensamento filosófico, se faz necessário percorrer alguns
importantes filósofos posteriores a Sócrates que por meio do ensino conferiram lugar
e funções para e escrita dentro da tradição e da prática filosófica. Gallo (2008)
discorda da interpretação de que a invenção da escrita teria advindo de uma transição
da cultura oral para a cultura escrita. Ele argumenta que o que aconteceu foi a criação
de um novo gênero literário. Para Gallo (Ibid), a filosofia é muito mais do que um
pensamento meramente por palavras, para ele, a filosofia é “[...] o exercício de um
pensamento por conceitos que, apenas em um segundo momento, é traduzido em
palavras para a comunicação [...]” (Ibid. p. 72).
Assim como alguns filósofos contemporâneos questionam o papel da escrita
na formação filosófica, Platão no período clássico já realizava um movimento que a
criticava , embora ele mesmo, ao contrário de Sócrates, usasse essa tecnologia nos
seus diálogos e na vida da academia que ele fundara. Para Platão, a escrita não
poderia ter um papel ou função didática, uma vez que, só quem poderia aprender por
si os caminhos da verdade seriam aqueles que lançavam mão da intuição, única forma
de acesso e compreensão dos seus escritos. Ele afirmava o papel subalterno da
escrita e até mesmo maléfico, pois, segundo ele, a escrita poderia tornar a memória
mais fraca, bem como daria margem para leituras equivocadas, onde as ideias
escritas pelo autor poderiam ser interpretadas de outras formas. Talvez um outro
motivo da recusa e desconfiança da escrita por parte de Platão, seria a circulação de
textos apócrifos supostamente assinados por ele. De qualquer forma, esta recusa por
parte de Platão à escrita não era absoluta.
Para Platão, com o uso da escrita correr-se-ia o risco de dar-se mais
importância aos fatores externos ao texto, tais como: informações sobre o autor e
contexto, pois isto acabaria por ficar em primeiro plano e não necessariamente
conduziria o discípulo à reflexão sobre as ideias contidas no próprio escrito. De acordo
com o filósofo, a escrita era uma espécie de “simulacro” ou cópia da realidade.
precisavam de várias letras repetidas para a sua composição, era necessária uma coleção do mesmo
tipo. Para aguentar a pressão que a máquina produzia, as peças eram feitas em metal resistente (Fonte:
(WIKIPEDIA, 2015).
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Além desse problema, o discurso escrito seria limitado, porque fixa o
pensamento em uma forma externa que não passaria de aparência de
conhecimento. É uma técnica que está a serviço da persuasão e que, ao invés
de ampliar a memória, levaria à sua extinção (BARROS, 2009, p. 36).

Conforme Barros (2009), a única espécie de escrita que Platão reconhecia seria
o que ele chamada de “escrita da alma”, ou seja, sobre os temas: o justo, o belo e o
bom. Ele não se interessava pelas consequências da introdução da escrita nos efeitos
que ela traria para o pensamento racional, ou para o logos, pois para ele, essas eram
duas coisas bastante distintas.
A concepção de filosofia de Platão era muito restritiva no tocante ao acesso
aos escritos e ele acreditava que a verdadeira filosofia só deveria realizar-se “[...] pela
comunidade de vida e de diálogo entre mestres e discípulos no seio de uma escola”
(HADOT, 1995, p. 91). Tendo isso em mente, Platão fundou, portanto, uma instituição
escolar para a educação filosófica em comunidade, como descreve Sêneca (apud
HADOT, 1995, p. 91):
A palavra viva e a vida comum te serão mais proveitosas que o discurso
escrito. É a uma realidade que te seja presente que precisas ir, antes de tudo
porque os homens acreditam mais em seus olhos que em seus ouvidos, em
seguida porque longa é a via dos preceitos, curta e infalível a dos exemplos.
Cleando [o estóico] não teria feito reviver seu mestre Zenão em pessoa caso
não tivesse se tornado seu ouvinte: ele se misturou à sua vida, penetrou em
seus pensamentos secretos, observou de perto se Zenão vivia em
conformidade à sua própria regra de vida. Platão e Aristóteles e esse grupo
de sábios que deveria enxamear em correntes opostas tiraram mais proveito
dos costumes de Sócrates que de seus ensinamentos. Se Metrodoro,
Hermaco e Polieno foram grandes homens, isso não foi por causa dos cursos
de Epicuro que escutaram, mas por causa da comunidade de vida que
tiveram com ele.

Destaca-se, portanto, a grande importância que Platão dava ao exercício
filosófico que tivesse como base o diálogo, pois, a partir do diálogo, o conhecimento
não seria transmitido de maneira acabada ou engessada, seria mais personalizado,
se dirigindo à pessoa que o tomaria a partir de seus conhecimentos prévios, de suas
necessidades e características inerentes. O diálogo proporcionaria um exercício de
esforço do pensamento por parte do interlocutor ou aprendiz. Na visão de Platão, o
diálogo se contrapõe à escrita, pois a escrita não deixaria espaço para as dúvidas e
questões do leitor em função de sua impessoalidade inerente.
Prioste (2013) afirma que, apesar de suas dura críticas à tecnologia da escrita,
o verdadeiro intuito de Platão não era necessariamente o de diminuir a escrita, mas
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situá-la dentro de limites, a fim de analisar os seus efeitos dentro da cultura de sua
época.
Conforme Hadot (1995), apesar das severas críticas à escrita e tudo o que ela
representava em termos de fragilidade, fechamento e também de seus malefícios para
o bem pensar, Platão escreveu seus diálogos para dirigir-se não apenas aos alunos
de sua academia, mas também para aquelas pessoas que estavam em outras partes
mais distantes de Atenas. Era uma forma de divulgação para a o que ele acreditava
ser uma espécie de “conversão à filosofia”. Com isso, os seus diálogos eram famosos
para além da região de sua academia. É possível fazermos uma analogia do trabalho
de ensino de Platão aos seus discípulos e estudiosos que se encontravam em outras
regiões da Grécia e Ásia com o sistema de ensino à distância por correspondência.
Conforme Alves (2011), esse tipo de recurso começou a ser utilizado oficialmente
como um sistema de ensino em 1728 em Boston (EUA), onde o Prof. Caleb Philipps,
de Shorthand, oferecia material para ensino e tutoria por correspondência.
Curiosamente, Platão também realizava leituras em público para vir a ser mais
conhecido. Seus diálogos parecem ser indícios das discussões que aconteciam dentro
da sua academia e que eram levados à público, a fim de “[...] dar uma ideia do que é
a filosofia” (HADOT, 1995, p. 112), para que fosse possível a realização, nas pessoas,
de uma conversão ao modo de vida filosófico. Como vimos, o filósofo Platão
procurava, por meio de sua filosofia, desvalorizar e destituir de seu lugar na pólis grega
a arte poética com o argumento de que “[...] a poesia, com seu ritmo, inebria a alma,
desviando seus ouvintes da consciência das essências das coisas; por isso impediria
o acesso à verdade e à uma visão que a buscasse” (BARROS, 2009, p. 55). Platão
também realizava toda uma argumentação sobre os efeitos prejudiciais da escrita e
,dentro da sua proposta educativa, concedia a ela um lugar bastante secundário e
marginal. Para Gagnebin (2006b) talvez o que motivou Platão a escrever ou registrar
os diálogos do seu mestre Sócrates, a despeito das inúmeras críticas a tecnologia da
escrita foi não só uma “[...] “busca da verdade”, meio abstrata, mas também da
necessidade, ligada a essa busca, de defender a memória, a honra, a glória, o kléos
do herói/mestre morto, Sócrates” (GAGNEBIN, 2006b, p. 196).
Na visão de Cossutta (2001), a filosofia, principalmente a partir de Sócrates e
Platão, inaugura uma relação de adoção ou partilha de uma doutrina dentro de uma
comunidade que, embora seja restrita, visa abranger o universal, tornando o leitor uma

98

espécie de discípulo. “Quanto aos aspectos institucionais da formação do jovem
filósofo, passam essencialmente pelo texto escrito e pelo domínio da leitura” [...]. (Ibid.,
p. 29), fator que atravessou séculos e chega até os dias atuais para a academia e
para o ensino de filosofia no ensino médio brasileiro. De acordo com Freitas (2011),
em Fedro e na Sétima Carta o filósofo Platão teceu inúmeras objeções à tecnologia
da escrita, muito semelhante ao que fazemos hoje em dia com relação aos
computadores e à internet. “Dizia ele que a escrita é inumana, pois pretende
estabelecer fora da mente o que só nela pode estar. Ela é um produto manufaturado,
uma coisa” (FREITAS, 2011, p. 15). Freitas ainda se questiona se isto não é
exatamente o que hoje dizemos sobre os computadores, temerosos da escrita
digitalizada e da máquina da qual faz surgir uma nova forma de escrever? Sigamos
um pouco mais adiante para percebermos como na idade Média a questão da
tecnologia da escrita foi colocada pelos filósofos desta época.
Na filosofia que era produzida, divulgada e “consumida” na Idade Média,
também podemos ver a preocupação e o cuidado com a leitura e escrita. Como
sabemos, entre os séculos V e XV a filosofia na Europa se desenvolveu , sobretudo,
sob a influência da igreja e dos preceitos cristãos. Bastante influenciado pela filosofia
dos filósofos da antiguidade Aristóteles e Platão, o filósofo medieval Santo Agostinho,
um dos grandes expoentes da filosofia medieval, lançou mão de técnicas de retórica
para a escrita de seus textos que tinham como um dos seus objetivos, divulgar um
ensino à luz dos preceitos cristãos.
Em seu famoso livros As confissões, Santo Agostinho discorre sobre como
aprendeu a ler e a escrever e sugere um ensino para as crianças baseado nas
escrituras sagradas. Para Agostinho, leitura e escrita eram consideradas
imprescindíveis para a educação das crianças.
Nesse sentido, a educação cristã contribuiu efetivamente na disseminação
da leitura e da escrita e na difusão do conhecimento dos clássicos que,
subsidiaram a formação intelectual e moral dos homens. A própria língua
latina, os conhecimentos de escrita e de articulação de como se deveria
organizar um discurso, além dos conhecimentos para se compreender as
alegorias ou ilustrações utilizadas nas Escrituras foram preservados
(PEINADO, 2009, p. 2).

De fato, Santo Agostinho foi um dos responsáveis pela forma de condução da
educação de sua época, principalmente em função de sua produção escrita que
abrangia sermões e tratados. Tais produções, permitiram que sua filosofia teológica e
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seus livros fossem levados a outros países e acabaram sendo amplamente difundidos.
Peinado (2009) salienta que Agostinho transitava pelos mais variados temas e um
deles certamente foi a pedagogia. Nos livros: “A doutrina Cristã” em “De Magistro”, em
“A instrução dos catecúmenos: teoria e prática”, dentre outras obras, Santo Agostinho
escreveu sobre como ensinar, delineando as ações pedagógicas de seus seguidores.
(Ibid., p. 2).
De acordo com Peinado (2009), o conhecimento, compreensão e prazer que a
leitura proporciona, na visão educativa de Agostinho, ia na direção que os padres e
monges dos mosteiro exercitavam, sobretudo, com o intuito de fomentar a
manutenção da cultura letrada:
Ao evangelizar o povo ensinava-se a leitura, a escrita e novos padrões de
comportamento que vieram contribuir com o estabelecimento da organização
de um sociedade que principiava a se formar, com a orientação das virtudes
que o cristianismo ensinava (Ibid., p. 7).

Na Idade Média, a filosofia também lançava mão da centralidade da leitura e
escrita, ainda que essas não fossem atividades para todos, uma vez que ficava, de
um modo geral, restrita aquelas pessoas que sabiam ler, principalmente em grego e
latim. Convém ressaltar que, naquela época, não eram muitas pessoas que tinha tais
habilidades. Nesta época também fica marcado um novo tipo de leitura, a chamada
leitura silenciosa era uma prática individual muito difundida entre os monges copistas.
Tais monges tinham a missão de fazer cópias dos textos clássicos gregos e romanos,
bem como dos textos cristãos. Eles também aliavam à palavra escrita as imagens
chamadas de iluminuras, como podemos observar na Figura 14. No século XV, com
a invenção da prensa, a leitura silenciosa ganha ainda mais força, pois com essa nova
tecnologia para a reprodução de textos e livros, a prática da leitura passa a ser cada
vez mais individualizada.
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Figura 14 – Exemplo do uso de imagens para ilustração de textos medievais (as
iluminuras)

Fonte: Almeida (2010).

Seguindo mais adiante temporalmente, temos o filósofo suíço Jean-Jacques
Rousseau, que viveu no período moderno, e que por sua vez, inspirado em Platão,
fez também um movimento de suspeita muito forte frente à adesão e fomento à
erudição e da cultura letrada de sua época, embora discordasse de Platão no que diz
respeito às finalidades da educação. Ao passo que a educação para Platão, era mais
voltada para uma formação que qualificaria os sujeitos a adotarem a filosofia como
modo de vida para uma atuação política na sociedade, Rousseau considerava ser de
maior importância o voltar-se do ser humano à natureza e à espontaneidade, e, por
isso, defendia uma educação que visava formar o homem para si mesmo.
Rousseau criticava e condenava os métodos de memorização e repetição,
bastante utilizados pelos padres jesuítas que forneciam a educação para os filhos da
elite. Contemporâneo da criação das tecnologias de impressão que possibilitaram a
produção de textos em larga escala, e em consequência, a proliferação de autores de
qualidade duvidosa, Rousseau fazia duras críticas aos filósofos enciclopédicos que
confiavam apenas na razão sem fazer um movimento crítico sobre a cultura e a
produção intelectual da época (BARROS, 2009). Para Rousseau, em sua obra “Ensaio
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sobre a origem das línguas” (ROUSSEAU, 1978), o homem que cresce dentro da
cultura letrada ou do que ele chama de “República Letrada” seria o homem
dissimulado, ou seja, aquele que não age de acordo com as suas palavras, em que
as letras seriam espécies de obstáculos que impediriam uma visão natural das coisas.
O filósofo criticava uma sociedade “[...] corrompida pelas artes e pelas ciências ou o
mau uso do saber através dos próprios mecanismos que alimentavam a situação: a
escrita” (BARROS, 2009, p. 53).
Em função desta descrença na seriedade da cultura letrada é que Rousseau
propõe uma educação pautada na inicial distância dos livros, pois em sua visão, os
livros seriam como proliferadores de vícios já muito conhecidos pela sociedade. Em
sua obra de 1762, intitulada Emílio ou Da Educação, Rousseau afirma que odeia os
livros por eles ensinam a falar o que não se sabe. De acordo com Marques (2004, p.
205):
Antes de se ter obtido um sólido conhecimento das próprias coisas, a fixação
nas palavras, faladas ou escritas, constitui para Rousseau uma substituição
perversa da coisa pelo signo, da matéria da sensação e da experiência pela
representação convencionalizada. No caso das crianças, seres
eminentemente sensíveis e nada racionais, de que serve “inculcar em suas
cabeças um catálogo de signos que nada representam para elas? ”. A
apreensão das coisas é condição prévia para a apreensão correta dos signos,
e inverter essa ordem na educação das crianças não é apenas um exercício
inútil, mas positivamente nocivo: “que perigoso vício não começamos a
inspirar-lhes ao fazê-las tomar por ciência palavras que para elas não têm
nenhum sentido.” A questão da sanidade do julgamento decide-se desde
muito cedo na vida humana, e uma única ocasião em que a criança se
contente em repetir uma palavra para ela vazia de significado, ou aceite algo
com base apenas no que alguém diz, sem ver ela própria a utilidade, basta
para que seu julgamento comece a corromper-se inexoravelmente.

Esta passagem mostra o pensamento de Rousseau sobre a questão de se dar
livros (principalmente os de fábulas) muito cedo para as crianças. Também alega que
os livros (exceto os livros de fábulas) deveriam ser dados apenas por volta dos doze
anos para fins estritamente práticos, após a criança haver captado as informações e
construindo seu conhecimento por meio das vivências práticas. Propõe, portanto, uma
educação que ele chama de “educação segundo a natureza”, onde em cada fase, o
indivíduo teria acesso àqueles conhecimentos que lhes são mais úteis. Somente a
partir dos quinze anos é que o indivíduo estaria preparado para a leitura de obras
diversas, pois nesta fase isto seria indispensável.
É interessante traçarmos um paralelo com a educação dos dias atuais. Existe
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um forte movimento de estímulo à leitura de contos e histórias ainda na educação
infantil, principalmente daqueles livros que trazem a chamada “moral da história”, em
que, teoricamente, as crianças aprenderiam com as experiências e escolhas morais
dos personagens os princípios norteadores de condutas. Assim como na antiguidade,
prevalece ainda o costume de ensinarmos os valores por meio das histórias.
Importante também percebermos, que, embora haja um forte movimento de inclusão
do ensino de filosofia para crianças, o mesmo tenha se concretizado com mais
efetividade no ensino médio, fase em que o jovem se encontra em um período de
consolidação cognitiva e comportamental.
Quando nos detemos às obras de Kant e o que elas diziam sobre a educação,
podemos perceber que Kant e Rousseau concordam em apontar muitos erros na
cultura e da educação de seu tempo. Não obstante, eles divergem na questão do
olhar, pois, Kant pensa a educação em termos de seu futuro, enquanto Rousseau olha
para o passado buscando encontrar possíveis saídas para o que ele chama de estado
de natureza.
Para Kant, a aprendizagem da leitura e da escrita eram fundamentais para a
construção do indivíduo culto e a invenção da escrita foi fator crucial para a formação
do homem civilizado: “[...] a escrita indica um alto grau de desenvolvimento humano,
pois implica em um certo acúmulo de formação e humanização, no sentido de
civilidade” (BARROS, 2009, p. 62). Para Kant, somente pelo domínio das letras,
alcançado por meio da educação, o indivíduo poderia ter acesso ao uso livre da razão
e exercer de fato a sua liberdade, sendo que o papel do professor não era ensinar o
pensamento, mas sim a prática filosófica.
De acordo com Barros (2009), Kant não faz menção diretamente aos usos e
efeitos da escrita na aprendizagem filosófica, mas fala da necessidade de um método
para o uso da razão. A escrita, portanto, poderia ser compreendida como um método
possível na prática do ensino de filosofia.
Na visão de Braida (2010), desde o tempo da chamada Academia, Liceu e do
Jardim onde as pessoas se reuniam para fazer e ter contato com a filosofia, muito
pouco se modificou em termos de técnicas e métodos, que até hoje se concentram
basicamente em técnica oral e escrita. O autor afirma, ainda que os modelos já
conhecidos de aulas, colóquios ou palestras e a leitura de textos curtos e também
mais longos foram as formas de conservação e manutenção, bem como de
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disseminação da filosofia, tanto que, se buscarmos comparar “[...] as obras de Plotino
e Davidson, elas parecem ser do mesmo século” (Ibid. p. 57). Não obstante, Braida
(2010) afirma que, embora o método de produção filosófica, de leitura e de escrita
pareça não haver mudado muito ao longo da história, as formas pelos quais os
filósofos se expressaram foram variadas: “[...] do epigrama ao tratado, do verso ao
cálculo, da carta à enciclopédia, do drama à sátira”. (Ibid. p. 58).
No Brasil com a chegada da chamada “missão francesa” em que em 1934
trouxe professores, filósofos e cientistas para à Universidade de São Paulo (USP)
instaurou o modo europeu de se fazer filosofia. Principalmente baseados na afirmação
de Kant de que não se ensina filosofia, mas que se ensina a filosofar por meio da
leitura dos clássicos como único modo de aprender a filosofar, ficou impregnada esta
forma de se fazer filosofia no Brasil. Desta forma de acordo com Dantas (2017, p. 92),
a reprodução das teorias clássicas “[...] consolidou-se como meio principal para
aprender o discurso filosófico”. Desta forma, a filosofia inicialmente permaneceu
restrita aos cursos de ensino superior, mas, com a lei 11.684/2008 (BRASIL, 2008),
esta adentra o espaço escolar como componente curricular e traz consigo a
necessidade de pensar em uma abordagem de fazer filosofia, de ler e escrever em
filosofia de forma mais adequada ao público mais jovem do ensino médio. Indo na
direção de se pensar como afinal de contas se ensina e se aprende filosofia no ensino
médio, bem como se avalia esta aprendizagem, foi realizada em 2008 uma pesquisa
com professores de filosofia de escolas públicas de Santa Maria/RS por Marçal &
Tomazetti (2011). Esta pesquisa aconteceu logo no início da inserção da filosofia
como componente obrigatório no currículo do ensino médio e aponta a centralidade
do uso da leitura e da escrita tanto no ensino quanto na forma de se avaliar a
aprendizagem dos alunos. Uma das conclusões dos motivos pelos quais os
professores atuam desta forma seria a origem de sua formação inicial ser pautada sob
a influência da tradição uspiana que teria deixado marcas na academia brasileira com
seus “[...] modos de fazer filosofia” (Ibid. p. 99), se tornando parâmetro para os cursos
de filosofia do país todo. De acordo com Paulo Arantes (1994, p. 800 apud MARÇAL
& TOMAZETTI, 2011, p. 99): “[...] a filosofia em moldes franceses, na USP, priorizou
os “[...] métodos miúdos da explicação do texto [...]” e tornou-se a filosofia
universitária”. Dada portanto, a atenção maior voltada para a leitura dos clássicos
tendo como pano de fundo a história da filosofia. Desta forma foram ensinados os
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professores de filosofia, que por sua vez, acabaram por reproduzir este modus
operandi em sala de aula. Não obstante, esta mesma pesquisa apontou que embora
o ensino e também a avaliação dos alunos fossem pautados em leitura e escrita tendo
a história da filosofia e os filósofos como fios condutores, a utilização do texto clássico
filosófico em sala de aula ainda se demonstrava muito embrionário. Mesmo se
utilizando da produção escrita dos alunos para avaliar a aprendizagem, os professores
participantes da pesquisa afirmaram levar em conta aspectos subjetivos e de opinião
crítica pessoal dos alunos juntamente com interpretação do texto como forma de medir
essa aprendizagem. Entretanto, opinião pessoal e subjetividade do aluno no trabalho
com textos filosóficos não são sozinhos elementos que de fato fazem com que o aluno
de fato aprenda a Ler e Escrever em Filosofia. Na visão de Fabbrini (2005), o que
deve ser ensinado é o trabalho com a linguagem e com a compreensão das regras de
produção dos discursos filosóficos. Para o autor (Ibid.), a redução do trabalho com
textos filosóficos à interpretação é afirmar que existe uma objetivação do
conhecimento e a negação do que ele chama de “devir da vivência” e da
imprevisibilidade. Para Fabbrini (Ibid.) o que acontece nas aulas de filosofia no ensino
médio é uma espécie de redução das particularidades linguísticas da filosofia para
uma linguagem mais juvenil mais comum com o intuito de facilitar a compreensão do
aluno e tornar a disciplina receptiva e mais aderente. Esta seria uma das formas de ir
contra o que a filosofia prega que é “[..] a luta do pensamento contra a opinião” (Ibid.
p. 12).
Tendo portanto em vista o lugar vital da Leitura e da Escrita na história da
filosofia e como hoje, em pleno século XXI ainda trabalha-se sob a perspectiva dos
textos e da leitura, passaremos para o próximo capítulo que irá trazer a visão dos
autores dos livros do Simpósio Sul-Brasileiro sobre o Ensino de Filosofia e os autores
dos textos publicados nos Anais do GT – Filosofar e Ensinar a Filosofar da ANPOF.
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6 LEF E AS TD NO SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO SOBRE O ENSINO DE
FILOSOFIA E NOS ANAIS DO GT – FILOSOFAR E ENSINAR A FILOSOFAR DA
ANPOF
Neste capítulo, apresento o corpus da pesquisa para análise e discussão.
Como descrito no capítulo Caminhos Metodológicos, o corpus consiste nos textos
oriundos dos livros resultantes do Simpósio Sul-brasileiro Sobre o Ensino de Filosofia
e, os textos dos Anais do GT- Filosofar e Ensinar a Filosofar da ANPOF. Tais
produções são extremamente relevantes tanto para a pesquisa aqui apresentada,
quanto para as discussões dentro da área do ensino de filosofia no Brasil. Produzidas
em uma época muito particular dentro da história do ensino de filosofia no país, trazem
em seu bojo, olhares, reflexões e leituras marcados pelas lutas de professores e
investigadores do ensino de filosofia para o retorno da filosofia ao currículo escolar.
Também trazem em seus escritos, tensionamentos, busca de significado, lugar,
práticas e métodos de se ensinar filosofia, uma vez que esta passa a fazer parte do
currículo em 2008. Uma vez conquistado o espaço ne ensino básico, as discussões
passaram a ser mais orientadas paras as práticas da sala de aula, formação de
professores e dificuldades mais pontuais e atuais do ensino da disciplina. Essas
produções trazem um registro de quase duas décadas sobre o pensamento relativo
ao ensino de filosofia e as dinâmicas tanto políticas quanto sociais que produziram os
pensamentos e reflexões trazidos nos textos. Elas também nos dizem muito sobre
LEF desde a formação de professores, passando pelas políticas públicas para a
educação, metodologias, na sua relação com as TD até novas experiências de ensino.
Cada um dos itens que compõem este capítulo diz respeito às categorias que
emergiram no corpus da pesquisa e já mencionadas no capítulo da metodologia, a
saber:
1) LEF e a formação de professores;
2) LEF nas políticas públicas para a educação;
3) LEF e as Tecnologias Digitais;
4) LEF e suas metodologias e,
5) LEF nos relatos de experiências.
No item que segue, início a apresentação do corpus da pesquisa ao mesmo
tempo que em desenvolvo a análise e a discussão sobre a temática da formação do
professor de filosofia para ensino de LEF com alunos do ensino médio. O mesmo será
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feito nos próximos itens que seguem. Cabe mencionar que, além do corpus também
utilizei autores auxiliares para o aprofundamento das discussões. Para ajudar o leitor
na trajetória pelas cinco categorias de análise e discussão, utilizarei a letra “z” para
sinalizar os autores que não fazem parte do corpus. Como os autores do corpus não
são trazidos de forma temporal e linear, para que fique claro de qual evento os autores
citados fazem parte, basta lembrar que o Simpósio Sul-brasileiro Sobre o Ensino de
Filosofia possui textos entre os anos de 2002 e 2010, enquanto os Anais do GT –
Filosofar e Ensinar a Filosofar da ANPOF possuem textos entre os anos de 2013 e
2017.

6.1 LEF NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
A questão da formação dos professores de filosofia, no ensino superior ou na
formação continuada é um tema bastante presente em eventos e livros que tematizam
o ensino de filosofia. Devido às dificuldades, carências e impasses que aparecem
desde dentro dos currículos de formação de professores nas universidades
brasileiras, percebe-se o desafio de preparar este futuro professor para a prática da
sala de aula. Principalmente no que diz respeito aos procedimentos de transposição
didática28, ou seja, o que se aprende no curso de licenciatura em filosofia e o
reconhecimento das necessidades de aprendizagem dos alunos do ensino médio.
Para Gallina (2005, p. 430) tanto a leitura quanto a escrita têm sido “ [...)
negligenciadas enquanto searas a serem percorridas pelos jovens quando em contato
com a disciplina de Filosofia na escola média. Qual seriam os motivos desta
negligência? Será que os professores de filosofia de fato aprendem como ensinar o
aluno, um jovem entre 14 e 18 anos LEF? Como ensinar LEF se os alunos não têm o
hábito da leitura e de escrita? Como as TD interferem no modo com os jovens de hoje
se relacionam com leitura e escrita? Como as TD podem ajudar os jovens na
aprendizagem de LEF? Essas são algumas das perguntas que certamente permeiam
a jornada do professor de filosofia quando em atividade na escola e que tem conexão
direta com o que acontece num momento anterior, ou seja, no momento da formação
28

Conforme Chevallard (1991, p. 39): “Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a
ensinar, sofre, a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O ‘trabalho’ que faz de um objeto de saber a ensinar, um
objeto de ensino, é chamado de transposição didática.”
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inicial desse professor de filosofia.
De acordo com Trombetta & Casagranda (2004), em geral, os métodos de LEF
aprendidos (ou não) na universidade pelos alunos de licenciatura não se fazem
suficientemente claros quando, posteriormente, no papel de professor, eles precisam
ensinar os seus alunos no ensino médio. Não são claros para eles enquanto
estudiosos da filosofia e também não são claros no que diz respeito às formas de se
ensinar. E esta falta de clareza traz tanto para professores de filosofia quanto para os
seus alunos consequências muito sérias no que diz respeito às relações de ensino e
de aprendizagem. Tais autores (Ibid.), também destacam a necessidade de olhar para
os cursos de formação de professores de filosofia, ainda muito focados na formação
de especialistas em um determinado autor e pouco na formação de professores:
Nesse sentido, os ementários das disciplinas devem ser estruturados levando
em conta obras a autores expressivos, eliminando a tentação de “modas
passageiras”. A única “moda” admissível em filosofia é a investigação séria e
o desenvolvimento da autonomia do aluno. A especialização em um autor ou
núcleo específico é mais adequada na pós-graduação. (Ibid., p. 143).

Braida (2010) corrobora com esta visão de que os cursos de filosofia estão mais
focados em autores específicos do que levar em conta a filosofia como método ou
atividade investigativa de fato: “Isso se comprova pelo teor e conteúdo das
publicações nacionais na área da filosofia [...] Ademais, o trabalho em grupo e a
publicação coletiva são raros” (Ibid., p. 58). Para o autor, tais condições já sinalizam
o choque cultural que o aluno do ensino médio irá sofrer ao se deparar com uma
disciplina tão enrijecida, praticada solitariamente, sobretudo, dentro desta dinâmica
mais interativa e digital em que o pressuposto é o trabalho coletivo.
Trombetta & Casagranda (Ibid.) afirmam que a concepção de formação práticopedagógica do professor de filosofia deve envolver a articulação de três saberes, que
são: o saber teórico, o saber didático e o saber metodológico. De forma que o saber
teórico se daria a partir do contato mais direto com os considerados grandes temas
da filosofia, juntamente com a elaboração de textos contendo articulações com os
problemas e questões filosóficas, desenvolvendo, assim, uma capacidade de crítica e
de criatividade. Tendo isso em vista, o futuro professor estaria preparado para dialogar
com os temais atuais com maior embasamento e segurança. O saber didático diz
respeito àquele conjunto de estratégias técnicas que o professor utiliza para ensinar
os alunos. Já o saber metodológico é o saber que faz a mediação com os demais
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saberes e “[...] é conquistado na medida em que há uma aproximação com o modo de
exposição e fundamentação do pensamento filosófico nos diversos autores da
tradição” (Ibid., p. 143). Sendo assim, o estudo dos textos filosóficos fornece um
caminho de acesso aos modos de pensamento e métodos especiais que concedem
um caráter de autoridade ao conteúdo.
Não obstante, um curso de filosofia, que forma professores para a escola
básica, não deveria se limitar ao fechamento em um único método de abordagem de
textos filosóficos, mas deveria levar os futuros professores ao convívio com a
pluralidade de teorias e metodologias que são oferecidas pela tradição, mesmo que
os alunos tenham um tempo limitado, pois,
Ainda que os alunos sejam, atualmente, na maioria, trabalhadores, o que
implica falta de tempo para a realização de muitas atividades extraclasse, não
se deve atenuar as exigências do contato com os textos clássicos (Ibid., p.
147).

Também é de fundamental importância levar em consideração, para
a elaboração da estrutura curricular de um curso de licenciatura em filosofia, as
competências que constam no documento das Diretrizes Curriculares para os Cursos
de Graduação em Filosofia (BRASIL, 2001). Nesse documento, são destacados dois
pontos importantes: o primeiro deles seria a capacidade de análise, interpretação e
comentário de textos teóricos, de acordo os mais rigorosos procedimentos da técnica
hermenêutica, e o segundo seria o desenvolvimento da capacidade de leitura e
compreensão de textos filosóficos em língua estrangeira. Tais competências só
poderão ser aprendidas se os futuros professores tiverem o contato e acesso às
metodologias de leitura de textos filosóficos e puderem exercitá-las efetivamente
durante a graduação.
Os professores de filosofia, em sua maioria, formados sob uma perspectiva
da pesquisa acadêmica, conforme os autores citados acima, a partir de 2008 com a
introdução da filosofia como disciplina obrigatória no currículo do ensino médio,
passaram a ser desafiados a construir seus próprios materiais didáticos e métodos
para o ensino de LEF. Tendo isso em vista, Martins (2008) questiona qual a
importância e o lugar do texto filosófico na formação dos futuros professores, uma vez
que, o foco de uma licenciatura é necessariamente a formação de professores e não
apenas pesquisadores em filosofia. Dentro deste novo contexto, será que de fato a
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centralidade do texto permaneceria? De acordo com Martins (2008), o foco no texto
filosófico nunca foi uma unanimidade entre os professores de filosofia e desde a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1997 (BRASIL, 2012), a centralidade do
texto passa a ser ainda mais questionada, devido à um novo contexto para o ensino
de filosofia, que nesta época, era tido como uma área transversal do conhecimento e
não como disciplina obrigatória.
De acordo com Paviani (2002), mais do que erudição e cultura, o professor
precisa aprender a lidar com os contextos linguísticos. Para o autor, “Os problemas
filosóficos estão formalizados nos textos, mas só adquirem sentido quando são
referenciados pela vida, pelas transformações da sociedade e dos avanços da
investigação científica” (Ibid. p. 43). Como então fazer esta união entre os problemas
filosóficos e a vida cotidiana dos alunos por meio da Leitura e da Escrita em Filosofia?
É portanto, de fundamental importância esta conexão entre a filosofia e a vida do
jovem do ensino médio. Mas de que forma LEF por realizar esse tipo de conexão?
É interessante pensarmos sobre a forma de se trabalhar com os textos
filosóficos na licenciatura de filosofia, pois existe, de acordo com Sardi (2005), uma
maior atenção voltada para a leitura do que para a reflexão e produção escrita autoral
de maneira independente do ponto de vista dos filósofos. Ou seja, existe de fato uma
grande primazia do ler sobre o escrever, sendo que deveria ser dada a atenção para
uma formação de maneira igual para ambas habilidades. Para Sardi (2005, p. 152):
O ler e o escrever efetivam um diálogo vivo, e, portanto, sempre inacabado
com o outro e com nós mesmos. Mas, sendo assim, o ler e o escrever acabam
por configurar um trabalho de aprendizado de uma sensibilidade que
tensiona, transgride e recria significados, enquanto simultaneamente, aponta
uma direção ao pensar [...].

Wuensch (2005) também problematiza acerca desta valorização da leitura em
detrimento da escrita e aponta que mesmo os PCNEM (BRASIL, 1999) já carregam
em seu texto esta preferência explicitamente. Para a autora, seria como se
estivéssemos presos no que ela chama de “ordem escolástica”, ou seja, um
ordenamento que influenciou o ensino de filosofia universitário e que afeta, hoje, a
forma como ensinamos no ensino médio. Tal ordenamento, basicamente, tem como
prioridade uma leitura exegética, seguida por uma leitura hermenêutica para o
levantamento de questões acerca da interpretação para posterior debate
argumentativo. A autora afirma:
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Pena que não mais com a mesma clareza e vigor original que animou as
gerações em torno da leitura e da escritura, em que o debate era parta da
leitura significativa e, mesmo, podia ser auto-suficiente ou fundante de novas
leituras e escrituras, e não apenas um momento posterior a ela (Ibid., p. 350).

Percebemos, portanto, que na própria formação do futuro professor de filosofia
que este diálogo entre o ler e o escrever fica comprometidos e a mercê de um
exercício solitário. O pensar e a produção autoral dos alunos em formação nas
universidades, de um modo geral, ficam em segundo plano, sendo bastante comum o
aluno passar os quatro anos do curso sem haver produzido sequer um ensaio autoral
(PAVIANI, 2002). Sob esse aspecto, é interessante pensarmos na seguinte questão:
como ensinar a escrever filosoficamente se o próprio professor do ensino médio não
tem o hábito da escrita mais ponderada, autoral, crítica e filosófica? Continuamos,
portanto, vivendo a separação entre teoria e prática, em que é exigido do aluno de
nível médio o desenvolvimento de habilidades e competências que a maioria dos
professores licenciados em filosofia não possui ou não foi treinada para exercer e para
ensinar. Desta forma, pensar sobre a questão da formação inicial do professor de
filosofia, de forma que ele adquira maiores competências e habilidades acerca da LEF
e que também ele tenha mais prática e exercícios efetivos de LEF, ainda na
graduação. Desse modo, é possível que o professor esteja de fato preparado para
ensinar os alunos do ensino médio na leitura textos filosóficos e também na escrita
filosófica no intercâmbio com outras áreas do conhecimento. Para Ghedin (2002) uma
das saídas seria apropriar-se do caráter interdisciplinar da filosofia juntamente com as
outras disciplinas do currículo escolar, “O professor de filosofia, ao lado de professores
de outras áreas, exercerá papel importante no desenvolvimento da habilidade de
análise e interpretação.” (Ibid., p. 220).
Segundo Rohden (2008), na academia, os futuros professores de filosofia,
vivem sob uma tirania da escrita, onde são obrigados e cobrados pela quantidade de
produção escrita para obter financiamento para suas pesquisas e bolsas de estudo.
Segundo o autor, isso implica em duas sérias consequências, a saber: uma positiva,
que é a possibilidade de socialização das descobertas e avanços, bem como o retorno
aos órgãos que financiam as pesquisas que são contabilizadas no Curriculum Lattes,
dando um cunho de objetividade científico-filosófica às produções. Já consequência
negativa seria a grande produção de “[...] textos superficiais, técnicos, historiográficos,
repetitivos e questionáveis do ponto de vista qualitativo “(Ibid., p. 217).
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Esta prática reprodutora não pode ser designada de arte de escrever, mas
constitui uma arte de vestir e desvestir o mesmo boneco com diferentes
roupas. Trata-se de uma proliferação descontrolada de textos – Nas
diferentes áreas do conhecimento – em nome do padrão quantitativo, que, na
minha opinião é altamente perniciosa e configura o que chamo de tirania da
escrita (ROHDEN, 2008, p. 215).

Não obstante, mesmo com esta formação deficiente do professor de filosofia
no tocante às habilidades e competências de LEF, Rodrigues e Lopes (2017)
relataram uma pesquisa realizada em dez escolas da cidade de Cajazeiras na
Paraíba, que tinha como principais objetivos identificar os potenciais filosóficos nas
práticas pedagógicas e os fatores que impedem a experiência de filosofia nas escolas.
Constatou-se que uma das dificuldades que os estudantes apontaram foi a dificuldade
de interpretar os textos filosóficos que os professores tentavam trabalhar em aula.
Outro ponto destacado foi a limitação da carga horária que não “[...] proporciona uma
sequência satisfatória de ideias e muito menos oportunidade de explorar e fixar os
conteúdos através de leituras em sala” (Ibid., p. 83). Ler, compreender, interpretar,
escrever. Estas dificuldades apontadas na pesquisa certamente são o reflexo de uma
formação inicial de professores deficiente e também passa pela formação deficiente
dos próprios estudantes que chegam ao ensino médio sem estas competências e
habilidades desenvolvidas. Para Rohden (2008), atualmente, nos encontramos em
uma grave crise do ato de escrever, pois vivemos em uma degradação semântica no
que concerne a escrever textos filosóficos. Aparentemente, o ato de escrever textos
filosóficos está reduzido aos atos de copiar, colar e transcrever o que já foi escrito,
mas em outras palavras. Schopenhauer já havia pensado sobre a problemática da
escrita, que denunciava já em sua época a decadência da literatura e a produção de
textos com fins lucrativos. Para Schopenhauer, só existiam dois tipos de escritores:
Aqueles que escrevem em função do assunto e os que escrevem por
escrever. Os primeiros tiveram pensamentos, ou fizeram experiências, que
lhes parecem dignos de ser comunicados; os outros precisam de dinheiro e
por isso escrevem, só por dinheiro (SCHOPENHAUER, 2007, p. 55, apud
ROHDEN, 2008, p. 219).

Rohden (2008) destaca o descompasso entre a quantidade e a qualidade da
leitura e da escrita, principalmente em função da grande pressão acadêmica, onde os
acadêmicos de filosofia precisam escrever em um curto espaço de tempo, para
debruçar-se sobre a leitura e trabalho reflexivo para escrever.
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Ele apenas transcreve as ideias e conceitos de outros, sem apropriar-se
criticamente dos mesmos. Ora, isto não é escrever filosoficamente. Escrever
não a juntar palavras ou letras umas ao lado das outras e muito menos
ordenar segundo o gesto mecânico copy and paste do word (Ibid., p. 220).

No tocante aos filósofos que um futuro professor de filosofia deve ler em termos
de tradição filosófica ou quais correntes de pensamento deveriam ser acessíveis aos
alunos do ensino médio, Martins (2008) afirma que é importante levar em conta que a
tais perguntas também se agrega a questão do tempo. Em um curso de quatro anos,
como por exemplo, o de licenciatura em filosofia inevitavelmente são necessárias
algumas escolhas teóricas. De um modo geral, os cursos de formação de professores
se orientam para uma ou duas correntes filosóficas bastante específicas. A variedade
de textos e filósofos fica limitada às formações especializadas dos professores que
ministram as disciplinas, que por sua vez, irão determinar quais são os filósofos mais
importantes a serem estudados pelos futuros professores que estão em formação.
Entretanto, para além desta condição já posta por várias décadas dentro dos cursos
de filosofia, é importante que seja lembrada a necessidade do desenvolvimento e
cultivo de uma postura proativa por parte dos estudantes de filosofia e futuros
professores. De forma que, ao perceberem as imposições teóricas de seus cursos,
assim como as limitações teóricas dos próprios docentes, busquem outros caminhos
e articulações necessárias para dar conta das outras áreas, filósofos ou temas que
são esquecidos ou deixados de fora deste processo. Configura-se, assim, um caminho
bastante penoso, não obstante, pode ser uma possível saída para aqueles que
acreditam que a qualidade do ensino depende também da postura de pesquisador,
leitor e escritor do professor de filosofia.
Outra importante questão é o fato dos cursos de filosofia privilegiarem a leitura
analítica29 de textos do passado e deixarem de lado o trabalho com os temas relativos
ao nosso tempo. Martins (2008) questiona se não estaríamos perdendo o foco de uma
formação filosófica que estimula o exercício da reflexão a partir dos temas e problemas
mais pontuais que o cotidiano nos apresenta em detrimento de uma prática que já
sabemos os resultados. Nestas práticas de trabalho analítico com textos filosóficos já
amplamente difundidas na academia, podemos visualizar alguns problemas ou vícios

29

A leitura analítica em filosofia diz respeito ao processo de identificação, decodificação e apreensão
do texto que consiste nos seguintes passos: análise do texto, análise temática, análise interpretativa,
problematização e elaboração reflexiva.
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que geralmente os estudantes aprendem e desenvolvem durante a graduação em
filosofia e que se perpetuam quando na posição de professores no ensino médio. Um
desses vícios apontados por Martins (2008) é a análise compulsiva do que ele chama
de “entorno do texto”, ou seja, nos detemos muito mais do que o necessário em
aspectos tais como: momento histórico, biografia do autor, etc. Esta pode ser até uma
boa estratégia para quem está tendo um primeiro contato com a filosofia, mas isso
não se configura em uma leitura efetivamente filosófica. Este tipo de trabalho com o
texto seria apenas um contato exterior, pois essas informações não necessariamente
fornecem a possibilidade ou ajudam a desenvolver a capacidade de compreender a
“totalidade de um pensamento” (MARTINS, 2008). Realizar esta troca é confundir
história da filosofia com alguma espécie de história das ideias, mas que não
explicitaria a reflexão em si de um filósofo. Este tipo de esvaziamento dado em função
do estudo apenas no entorno do texto, empobrece a potencialidade de aprendizagem
do próprio texto e posterior produção escrita propriamente dita. Conforme Pal Pelbart
(2000, p. 67 apud BENETTI, 2005, p. 306) : “[...] se faz de tudo para evitar
precisamente o que mais importa, que a obra tenha seu efeito, sobre a vida e sobre
sua ação”. Ainda, de acordo com Souza (2013z): “[...] é preciso reconhecer, como
lembram Deleuze e Guattari, que “[...] a história da filosofia é inteiramente
desinteressante se não se propuser a despertar um conceito adormecido, a relançálo numa nova cena” (DELEUZE & GUATTARI, 2000, p. 109, apud SOUZA, 2013, p.
394). Para Alencar (2015), ao experenciar um ensino de filosofia com a passagem
pelos textos, conceitos e doutrinas filosóficas os estudantes seriam mais capazes de
ampliar a sua inteligibilidade sobre as questões filosóficas e aquisição de
competências e habilidades tais como linguagem e retórica. Desta forma, o ensino de
filosofia precisa estar:
[...] marcado por um tipo de leitura que pretende adentrar o texto, extraindo
dele os significados ali presentes, que estão submersos, procurando
identificar o edifício construído e a lógica de sua arquitetura. Nesse processo
de formação, o leitor adquiriria a consciência de que o pensamento habita a
linguagem, mas não é por ela encerrado; compreenderia que, ao mesmo
tempo em que a linguagem suporta o pensamento, o pensamento se levante
pelo movimento da linguagem (ALENCAR, 2015, p. 112).

Como pudemos observar neste subcapítulo, parte das questões relativas ao
ensino e aprendizagem de LEF no ensino médio perpassa um ponto muito mais
anterior a sala de aula, ou seja, diz respeito à forma como os professores de filosofia
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são ou não preparados para a prática e o ensino de LEF. É esta preparação do
professor de filosofia para ensinar LEF, de acordo com os autores dos livros do
Simpósio e dos textos dos anais do GT da ANPOF que será um dos determinantes da
aprendizagem dos alunos do ensino médio. Muitas lacunas e carências ainda fazem
parte do currículo na formação inicial do professor de filosofia e a sensação que fica
é de que se faz cada vez mais necessário a academia lançar um olhar para estas
questões, uma vez que, como já vimos nos capítulos anteriores, LEF são aspectos
fundamentais e vitais dentro das práticas filosóficas e dentro da formação dos alunos
em filosofia.
A partir das discussões e análises dos textos dos autores do corpus da
pesquisa, podemos perceber o quanto as características da formação inicial dos
professores de filosofia se constituem como uma das chaves principais para
compreendermos e também para buscarmos respostas para a questão da dificuldade
de aprendizagem de LEF no ensino médio. Mas, como sabemos, formação de
professores e ensino aprendizagem passam anteriormente pelas normas e diretrizes
fornecidas pelas políticas públicas para a educação. É sobre isto que no tópico
seguinte os autores do corpus irão refletir e nos mostrar como as políticas influenciam
no ensino e aprendizagem de LEF no ensino médio brasileiro.

6.2 LEF NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO

No que diz respeito às Políticas Públicas para a Educação (PPE),
especificamente em se tratando de LEF, alguns autores do corpus refletem sobre
alguns dos dispositivos legais para o ensino de filosofia. Apesar dos textos do corpus
abrangerem um longo período (de 2002 a 2017), apenas aparecem como documentos
citados e analisados dois documentos oficiais, a saber: os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 1999) e as Orientações
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCNEM (BRASIL, 2006). Entretanto,
tendo em vista a relevância para o ensino de filosofia a criação do Programa Nacional
do Livro Didático: Filosofia (PNLD), optei por trazer um pouco o que este programa
determina em termos de LEF em função de mais adiante este mesmo programa ser
analisado sob o ponto de vista das TD no ensino de Filosofia.
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Iniciamos com Silvio Gallo (2005) que discorre sobre os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e sobre como estes parâmetros
trazem uma retomada, bem como uma normativa das competências e habilidades que
devem ser desenvolvidas pelos estudantes na disciplina de filosofia, de forma que o
aluno tenha os “[...] conhecimentos necessários para o exercício da cidadania” (Ibid.,
p. 389). Os conhecimentos mencionados neste documento são: ler textos filosóficos
de modo significativo; Ler, de modo filosófico textos de diferentes estruturas e
registros; Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo, entre outros.
Todavia, de acordo com Gallo (Ibid.), desde os antigos filósofos, a filosofia tem se
definido como um fim em si mesma, e, para Gallo “[...] justificar um espaço para a
filosofia nos currículos da educação básica apenas de modo instrumental – isso é, a
filosofia a serviço de algo, como a cidadania – é essencialmente antifilosófico” (Ibid.,
p. 390).
Conforme os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 334):
Algumas competências e habilidades a serem desenvolvidas no ensinar
filosófico reflexivo, entendo que, para além dos conteúdos a serem
ensinados, está em questão a necessidade de familiarizar o aluno de ensino
médio com um modo de pensar sobre aquilo que é aparente, desenvolvendo
uma competência discursivo-filosófica, construindo e exercitando a
capacidade de problematização, a competência de leitura significativa de
textos filosóficos, apropriando-se reflexivamente de seus conteúdos,
reelaborando-os e contextualizando-os.

Esta familiarização do aluno do ensino médio com o pensamento filosófico só
pode ocorrer se ele tiver de fato, contato com textos filosóficos e com o modo de ler
próprio da filosofia. Mas de que forma o aluno vai ter contato com os textos filosóficos?
Como em uma sala de aula, muitas vezes com mais de 30 estudantes, seria possível
trazer o grandes clássicos para serem lidos por estes e trabalhados de maneira
filosófica? Uma das saídas possíveis para um mínimo contato com os textos e obras
são os livros didáticos de filosofia. Tendo em vista a centralidade do texto para o
ensino de filosofia, em 2012, ou seja, após 4 anos da inserção da filosofia como
componente curricular do ensino médio que é foi iniciado o PNLD específico para
filosofia. De acordo com o Guia do Livro Didático de Filosofia (BRASIL, 2012z), o livro
didático de filosofia serve como material de apoio com textos. Desta forma, podemos
observar que o trabalho com textos se manifesta como uma das exigências para o
ensino de filosofia nas PPE e, aparece como um dos pontos importantes no
documento do guia oficial do PNLD que determina que o ensino de filosofia não deve
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se fazer sem a referência de textos e debates da tradição filosófica (BRASIL, 2015z,
p. 15).
No caso da Filosofia, esta se apresenta por meio de um conjunto de temas e
problemas, pela referência a uma longa tradição de debates e textos e por
um conjunto de práticas de leitura e argumentação, através dos quais se
estimula a constituição da autonomia, da reflexão e da pluralidade de
perspectivas sob as quais são consideradas desde a experiência social
imediata até o conjunto dos saberes estabelecidos (BRASIL, 2015, p. 15).

Algumas são as competências e habilidades no que diz respeito à LEF a serem
perseguidas na aula de filosofia e que estão previstas nos PCNEM (BRASIL, 1999).
São três as competências gerais: Representação e comunicação; 2) Investigação e
compreensão; 3) Contextualização sociocultural. Mais detalhes das habilidades
relativas na tabela que segue:

Tabela 3 – Habilidades e competências previstas pelos PCNEM (1999)

Representação e
comunicação

- Ler textos filosóficos de modo significativo.
- Ler de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e
registros.
- Elaborar por escrito, o que foi apropriado de modo reflexivo.
-Debater,
tomando
uma
posição,
defendendo
a
argumentativamente e mudando de posição face dos
argumentos mais consistentes.

Investigação e
compreensão

- Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e
modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e
em outras produções culturais.

Contextualização
sociocultural

- Contextualizar conhecimentos filosóficos tanto no plano de sua
origem específica quanto em outros planos? o pessoalbiográfico, o entorno sociopolítico, histórico e cultural, o horizonte
da sociedade científico-tecnológica.

Fonte: Brasil (2000 apud RODRIGUES, 2002, p.179).

Também constam nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(BRASIL, 2006), considerações similares aos PCNEM acerca das competências para
leitura em filosofia, onde é indagado sobre qual seria a competência de leitura que é
especificamente filosófica e que a difere de uma leitura na área de letras por exemplo.
Segundo as OCNEM (BRASIL, 2006), não bastaria dizer que essa diferença se
manifesta somente através do olhar investigativo, que questiona e reflete e que por
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fim contribui para uma compreensão de uma produção com profundidade, pois nada
impede que cientistas de outras áreas façam exatamente isso. De acordo com as
OCNEM (Ibid.), o que vai de fato diferenciar a leitura em filosofia da leitura em alguma
outra área do conhecimento e o que se chama de “[...] marca de conteúdo e método
filosófico” (Ibid. p. 31), de forma que para o aluno de ensino médio:
[...] é imprescindível que ele tenha interiorizado um quadro mínimo de
referências a partir da tradição filosófica, o que nos conduz a um programa
de trabalho centrado primordialmente nos próprios textos dessa tradição,
mesmo que não exclusivamente neles. Assim, quer como centro quer como
referência, para recuperar uma distinção do professor Franklin Leopoldo e
Silva, a história da Filosofia (não como um saber enciclopédico ou eclético)
torna-se pedra de toque de nossa especificidade.

As OCNEM não mencionam apenas as habilidades e competências que os
alunos precisam desenvolver com relação a LEF, elas também deixam explícitas as
exigências com relação ao próprio professor de filosofia, citando as Diretrizes
Curriculares aos Cursos de Graduação em Filosofia e pela Portaria INEP nº 171, de
24 de agosto de 2005 que mencionam habilidades tais como: capacidade para
análise, interpretação e comentário de textos teóricos, conforme os mais rigorosos
procedimentos de técnica hermenêutica (OCNEM, 2006, p. 32). Interessante perceber
que o texto das OCNEM traz essa necessidade de se aprender o trabalho com textos
de filosofia a partir de uma perspectiva hermenêutica, mesmo havendo outras
metodologias para esta tarefa. Um indício desta preferência e, certamente em função
disso a hermenêutica é citada com tanta especificidade no texto é o fato de que
certamente os autores do texto são possivelmente professores universitários que
trabalham dentro desta abordagem já tão consagrada e reconhecida dentro da
tradição filosófica, sobretudo a acadêmica.
Familiaridade com a história da filosofia e, especialmente, familiaridade com os
textos clássicos da filosofia são outras das competências relativas ao professor de
filosofia, mencionados nas OCENEM (2006), que pressupõe como ponto de partida
uma sólida formação na história da filosofia, mas não considera a história da filosofia
como ponto de chegada. De acordo com Benetti (2005), o ensino da história da
filosofia quando não se vincula à produção de sentido para o estudante, acaba por
exercer um papel repressor. Destarte, passa-se a mensagem de que enquanto o aluno
não dominar toda a história da filosofia, ele próprio não terá a capacidade de criar, por
si mesmo, uma reflexão ou pensamento autoral. Passamos, portanto, para o
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estudante a mensagem de que: “[...] você não vai se atrever a falar em seu nome
enquanto não tiver lido isto e aquilo, e aquilo sobre isto e isto sobre aquilo (DELEUZE,
1992, p. 14 apud BENETTI, 2005, p. 307). Desta forma, percebemos dentro das
políticas públicas trazidas e analisadas pelos autores do corpus da pesquisa, a
questão da ênfase a que estas dão na questão da leitura e da escrita, e esta, ênfase
se dá no tocante da metodologia hermenêutica e que tenha como pressuposto a
história da filosofia como pano de fundo.
Vimos, portanto, nesse subitem, algumas das formas como as PPE, em
específico as que são relativas ao ensino de filosofia, se manifestam e buscam
regulamentar as práticas de LEF no ensino médio brasileiro na visão dos autores do
corpus desta pesquisa. Certamente existem outras materialidades, textos, teses e
trabalhos dentro desta temática, mas aqui, cabe apenas mostrar e pontuar as
reflexões trazidas mais pontualmente pelos autores do corpus. Esses autores, embora
não tenham realizado uma ampla discussão sobre a questão das PPE, trouxeram,
ainda assim, uma boa contribuição para as discussões que permeiam as questões
sobre ensino de filosofia e , sobretudo, de LEF.

6.3 AS METODOLOGIAS DE LEF

No tocante aos métodos utilizando em LEF, tanto na universidade quanto na
escola de ensino básico, percebe-se nos autores do corpus que o diálogo com a
tradição dentro da produção de textos filosóficos, apesar de não ser obrigatório, é
muito comum, uma vez que a retomada da tradição confere ao texto uma
potencialidade e uma perspectiva mais elaborada. A partir do momento em que o
estudante de filosofia adquire um domínio maior daquela linguagem, ele se torna mais
capaz de elaborar suas próprias ideias e proposições, ou seja, é necessário ler, se
apropriar do que foi lido, para poder, a partir deste exercício, pensar, refletir e elaborar
o pensamento na forma escrita. Este é, portanto, um dos objetivos principais do ensino
de filosofia.
Para Doimo (2017), ainda que o professor de filosofia se utilize recursos
diferenciados, como o cinema, filmes curta metragem, vídeos do Youtube, ou cartoon,
por exemplo, que podem servir como primeiros passos para a elaboração do problema
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filosófico que se deseja que os estudantes investiguem, o aprofundamento filosófico
só será feito por meio e através do texto filosófico. Desta forma, Gallo (2012z, p. 97
apud DOIMO, 2017, p. 224) afirma que o texto não é o centro do currículo, mas um
“[...] recurso necessário para pensar nosso próprio tempo, nossos próprios
problemas”, buscando assim nos textos dos filósofos possibilidades de pensamentos
e conceitos “[...] para fazer frente a problemas iguais ou parecidos com os nossos”
(Ibid., p. 224). Para Doimo (Ibid.) a leitura de textos filosóficos auxilia o aluno a produzir
conceitos sobre o problema investigado e “[...] é por meio de alguns procedimentos
que o aluno conseguirá decodificar o texto escrito e aprender a mensagem nele
contida, criando a possibilidade de elaborar sua própria reflexão [...]”. (Ibid., p. 224).
A linguagem escrita é e sempre foi “[...] o marco zero do ensino de filosofia que
pressupõe uma quebra da representação do senso comum” (VALVERDE, 2004 p.
187). Segundo Alencar (2015), é por meio do ensino de filosofia e com a passagem
pelos textos filosóficos, bem como conceitos e doutrinas da filosofia, que os alunos
são guiados no sentido de apreender os sentidos das palavras, decifrá-las e utilizálas filosoficamente. Mas afinal, o que significa ler em filosofia e quais são os métodos
de leitura que permitem também uma escrita filosófica?
Rohden (2004) afirma, que todo ser humano está lendo o tempo todo a sua
realidade, ou seja, todo ser humano possui a capacidade ou faculdade de ler. Segundo
ele, o termo ler tem um significado para além da decodificação de letras ou de
números, pois “[...] ler significa interpretar, compreender, traduzir!” (Ibid., p. 517).
Rohden (Ibid.) em seu texto “Sentidos da leitura hermenêutico-filosófica”, faz uma
espécie de fenomenologia do ato da leitura e diz ser possível dividir a leitura em quatro
níveis diferentes: 1) Ler de forma superficial ou ler atentamente; 2) Leitura informativa
ou ontológica; 3) Leitura a partir do indivíduo ou da coletividade ou ainda; 4) Ler de
maneira instrumental ou filosófica. A proposta de leitura apresentada por Rohden
(Ibid.) é a do tipo hermenêutica. O autor afirma que como ler é traduzir e interpretar, a
hermenêutica tem como principal característica esta capacidade de extrair o sentido
do texto utilizando gramática, história e outras ferramentas para decifrar determinado
texto. Dentro desta dinâmica de tradução, sempre deve-se levar em conta o mundo
do texto e o mundo do leitor, de forma que ambos devem ser “[...] compreendidos,
enquanto uma “fusão de horizontes” [...]”. (Ibid. p. 525). Não obstante, o texto precisa
ter algumas características específicas para que possa ser lido conforme a
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metodologia hermenêutica. Uma dessas características, segundo Rohden, é ser um
texto clássico, ou seja, aquele tipo de texto que traz “[...] o entrelaçamento entre as
palavras e a vida de um autor [...]. A leitura continua o diálogo que alguém encetou e
explicitou por escrito sobre algo”. (Ibid., p. 529). O que caracterizaria um texto clássico
de filosofia não seria a pretensão de dar uma resposta ou última palavra sobre
determinado assunto, mas sim “[...] querer contribuir na compreensão dos contornos
da alma humana” (Ibid., p. 528), como por exemplo, os diálogos de Platão que estão
repletos de lacunas e vazios, além de carregarem uma tensão entre o dito e o não
dito, permitindo, assim, a possibilidade de suas leituras em qualquer tempo.
Para Alencar (2015), ler em filosofia pressupõe uma relação com o texto, de
forma a extrair deste os significados, na busca de identificar a lógica destes:
Nesse processo de formação, o leitor adquire a consciência de que o
pensamento habita a linguagem, mas não é por ela encerrado;
compreenderia que, ao mesmo tempo em que a linguagem suporta o
pensamento, o pensamento se levanta pelo movimento da linguagem (Ibid.,
p. 17).

Desse modo, para que se possa realizar efetivamente uma boa leitura de textos
filosóficos, convém estar atento para algumas condições para que o leitor possa
efetivamente ler, de forma que, o leitor não deve apenas estar preocupado em decifrar
o texto ou trazer à luz o que está oculto, ou até mesmo trazer o sentido do texto, mas
sim, “[...] evidenciar o potencial de sentido proporcionado pelo texto [...] certo que no
processo de leitura o potencial de sentido nunca pode ser plenamente elucidado”
(ROHDEN, 20014, p. 531). Para este mesmo autor,
A experiência de leitura hermenêutico-filosófica equipara-se à experiência do
jogo. Para que este ocorra o jogador precisa entregar-se ao movimento de
ida-e-vinda do jogo, assumindo seus riscos e criando perspectivas
imprevistas antes de jogar. Como na leitura, no jogo, há uma diferença,
procura ser removida, mas ao mesmo tempo é que possibilita ler ou jogar. O
êxito do jogo ou da leitura, não reside na erradicação das diferenças, mas na
consciência da experiência que ela provoca. Como na leitura, o “jogo
preserva a diferença que procura erradicar”; e “o jogo encenado do texto não
se desdobra, portanto, como um espetáculo que o leitor meramente observa,
mas é tanto um evento em processo como um acontecimento para o leitor,
provocando seu envolvimento direto nos procedimentos e na encenação (
ISER, 1979, p. 109-111 apud ROHDEN, 2004, p. 537).

Na visão de Braida (2010), a combinação entre leitura sistemática de textos da
filosofia ou da tradição filosófica com o diálogo ou conversação direta, é , sem dúvida,
um meio produtivo não só para o ensino, mas também para a aprendizagem e a “[...]
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transmissão dos problemas, das metódicas, das soluções e das atitudes ditas
“filosóficas”” (Ibid., p. 57).
O filósofo Frédéric Cossutta (2001z), em seu livro “Elementos para a leitura dos
textos filosóficos” (Ibid.), que apesar de não fazer parte do conjunto de Livros do
Simpósio ou dos anais do GT da ANPOF, colabora com a temática da metodologia de
LEF e traz para a discussão a problemática corriqueira da escolha ou da adesão a um
método específico para leitura de textos filosóficos. Ele afirma que essa escolha
incorre em três impasses ou dificuldades, a saber: 1) O impasse do bom senso; 2) Os
limites da linguística e, 3) As dificuldades filosóficas. Com relação ao impasse do bom
senso, Cossutta afirma que é comum entender o método de leitura de textos filosóficos
como uma espécie de receita que cada professor elabora com base em “seus próprios
hábitos de leitura” (Ibid. p. 1). Para Cossutta, o que se escuta na academia é que se
precisa aprender a ler, sem que nunca, no entanto, do colegial ao doutoramento, as
regras de leitura sejam realmente explicitadas. De fato, mesmo em uma graduação
em filosofia, dificilmente os alunos terão acesso ao cerne das metodologias de leitura
de textos filosóficos (e não filosóficos) já existentes. Quando muito, o graduando irá
replicar a forma como o seu professor trabalha com os textos. Desta forma, se torna
cada vez mais clara a necessidade de refletirmos sobre quais seriam as principais
metodologias de leitura de textos filosóficos, de forma a habilitar estudantes e
professores de filosofia a pensar e criar suas próprias metodologias de leitura, de
escrita, uma vez que um dos objetivos do ensino de filosofia também é capacitar os
indivíduos para a autonomia e criação autoral.
De acordo com Cossutta (Ibid.) é muito corriqueiro que os professores façam
comentários sobre os textos, não obstante, comentários não são necessariamente
embasados em um método específico de trabalho com os textos, de forma que: “[...]
reforça-se o sentimento de que somente leem aqueles que sabem ler, ou que filosofar
não se aprende, ou pelo menos não como se aprende outras disciplinas” (Ibid., p. 2).
Desta forma, parece que a filosofia, mesmo em tempos de presença na escola básica,
sempre fica delegada à prática dos filósofos “profissionais” e seria extremamente
distante daqueles que ainda não possuem um arcabouço razoável de leituras e
reflexões acerca dos temas e pensamentos dos filósofos mais importantes do
passado.
Referente ao segundo impasse, o linguístico, Cossutta (Ibid.) afirma que ainda
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é mais complicado buscarmos o método para a leitura nas escolas filosóficas ou nas
correntes linguísticas, que são muitas e instáveis. Estaríamos, portanto, nos apoiando
em elementos exteriores à própria filosofia para compreender o aspecto interno dela.
Uma possível saída, comumente usada e apontada por Cossutta (Ibid.) seria então,
sob um viés estritamente filosófico fazer a leitura dos textos filosóficos. Não obstante,
o que parece acontecer é que: “[...] toda obra filosófica - esta é uma característica do
gênero - elabora ou pretende elaborar as condições de sua própria validade e,
portanto, anuncia as próprias regras da leitura que se pode fazer dela” (Ibid., p. 3). Se
cada obra tem suas próprias regras, seria como se estivéssemos presos dentro de
cada obra e uma interlocução seria muito difícil ou até mesmo impossível, de forma
que não existiriam critérios gerais mínimos para a leitura e , em consequência, toda
leitura seria uma “experiência” totalmente nova, a cada obra. De acordo com La Salvia
(2013, p. 75): “É exatamente o fato de cada filosofia criar as condições de sua própria
existência que faz dela um tipo de discurso especial, um discurso constituinte”.
Portanto, a ideia de padronizar o método de análise para todo e qualquer texto
filosófico não seria uma saída viável, visto que cada texto deteria sua própria forma
de análise, leitura e interpretação.
Como já vimos anteriormente, a filosofia possui uma linguagem específica,
assim como um modo de expressão que lhe é muito particular, de forma que um texto
filosófico, seja de qual for a época ou filósofo, possui em si mesmo uma espécie de
estatuto que o designa como sendo filosófico. Para Sardi (2005, p. 149) “A linguagem
é prenhe, assim como a gênese do filosofar, deste silêncio que impregna o dito e que
não deixa calar, pois carrega, em seu âmago, a experiência humana como aquilo que
primordialmente, dá a pensar.” A filosofia por sua vez, dá a pensar e produz
pensamento. Segundo Araldi (2007), é necessária uma leitura calma e lenta dotada
de interesse e concentração “[...] algo raro para o inquieto homem moderno que não
consegue mais “digerir” todas as impressões e “pedras do saber” [...]” (Ibid., p. 119).
Segundo o autor, basta olharmos os jovens alunos que hoje estão desenvolvendo a
capacidade de leitores e de como jornais e ferramentas de notícias, tanto físicos
quanto virtuais estão cada vez mais enxutos para poder atender às demandas de
velocidade e instantaneidade que vigora na atualidade. Não obstante, é interessante
observar que a leitura filosófica não é linear e assemelha-se muito com o modo de
leitura hipertextual, ou seja, é um tipo de texto que se conecta com outros textos e
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outras referências externas a este. Sendo assim, de acordo com Rohden (2008), a
escrita filosófica se diferencia do procedimento de linearidade positivista, que é
previsível e prima pelo experimento científico. A escrita filosófica configura-se, pois,
um processo não linear, imprevisível, “tortuoso e sinuoso” (Ibid., p. 225). De acordo
com o autor, esse processo de escrita é solitário e silencioso, pois existe, na verdade,
um diálogo de quem escreve consigo mesmo, com a alma do mundo (Ibid.). “Há que
se ter muita disciplina, doação e coragem para se deixar envolver pelo silêncio
implicado no processo de escrever” (Ibid., p. 226).
Assim como existem alguns parâmetros para a leitura, os mesmos parâmetros
também valem para a escrita, ou seja, existe um conjunto de elementos básicos que
compõem a escrita de um texto filosófico, assim como existem técnicas que vão
direcionar a forma de ler e de identificar esse texto como filosófico a partir de sua
estrutura e seu conteúdo. É comum buscarmos alguns elementos considerados
essenciais dentro de um texto filosófico. Para Cossutta (2001), em geral, são quatro
elementos que fazem parte de um texto para que ele possa ser considerado filosófico,
a saber: 1) o problema; 2) o conceito; 3) as metáforas e; 4) o diálogo com a tradição.
O problema seria o que aciona o filósofo em direção à elaboração de um determinado
pensamento, sendo a partir deste problema inicial que o texto ganhará um
direcionamento para a sua construção. Nesse sentido, todos os conceitos, as
metáforas e o diálogo com a tradição envolvidos na construção do texto filosófico
girarão em torno deste problema central. O conceito é fruto da filosofia, pois é por
meio de conceitos que a filosofia deste ou daquele filósofo se faz inteligível. Por meio
do conceito, podemos distinguir um filósofo de outro, pois cada filósofo dá um sentido
específico para os conceitos dos quais se utiliza. Para Cossutta (Ibid., p. 40): “[...] é
precisamente o conceito que constitui o intermediário entre a imagem e a forma, entre
o vivido e o abstraído”. Dessa forma, a filosofia se utiliza de conceitos que precisam
ter um sentido, pois sem um sentido, não há filosofia. Já a Metáfora, é comumente
utilizada na composição da escrita filosófica como uma espécie de recurso de
elucidação, pois elas vão realizar a união de uma imagem ou elemento concreto à
uma abstração. Conforme Cossutta:
“[...] as metáforas interrompem a exposição abstrata ou nela insinuam-se para
substituí-la por um outro plano de significação caracterizado pelo emprego de
imagens, cuja função parece ser a de oferecer um equivalente concreto da
análise”. (Ibid., p.102).
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Braida (2010) afirma que os currículos insistem em permanecer com o foco no
conteúdo historiográfico e na metodologia exegéticos de forma que “O cultivo dos
métodos e dos procedimentos de investigação não exegéticos é quase nulo” (Ibid., p.
59). Infelizmente isso faz que com o aluno não articule as suas capacidades de
argumentação e autoria, uma vez que, a história da filosofia, mesmo sendo uma
condição necessária para se aprender filosofia não é suficiente. Para que uma pessoa
se torne de fato, um filósofo, além de ter um conhecimento da história da filosofia,
também é necessário o empreendimento de filosofar, produzindo pensamento a partir
daquilo que é interpelado a pensar, pensar de novo, pensar o já pensado de forma
diferente.
Paviani (2002) afirma que a história da filosofia seria um dos meios de acesso
à própria filosofia mais utilizado nas aulas de filosofia, sobretudo, no ensino
médio. Esse pode ser um acesso que ele chama de “trivial”, haja vista a história da
filosofia, que, para ele, nada mais é do que um aspecto mais adjetivo e seu contato se
daria essencialmente por meio dos “[...] textos filosóficos ou, em certos casos, por
textos em geral” (Ibid.), de forma que: “Estudar história da filosofia sem ler os textos é
deixar de lado o suco da fruta para admirar a casca” (Ibid., p. 44). Não obstante, o
autor defende que o aluno precisa considerar aspectos do contexto das obras, o
momento em que ela foi concebida, ou seja, quais são os problemas morais, sociais,
intelectuais que perpassam a escrita dos filósofos; quem eram seus leitores, de modo
que o nível histórico dos textos filosóficos é sim importante, embora não seja central.
Para Muchail (2004):
[...] a prática da história da Filosofia - entendida como leitura filosófica de
filosofias já construídas - é, sem dúvida uma valiosa via de acesso ao estilo
de pensamento e de linguagem que configuram o universo filosófico. Por
consequência, é também um instrumento por assim dizer "pedagógico" de
iniciação filosófica, permitindo que o ingresso na filosofia já se faça "de
dentro" dela.

Um outro ponto de vista que diz respeito ao que está para além de lermos a
história da filosofia como recurso contextual é o de Craia (2002), que diz ser na
verdade a relação com a uma relação de leitura, pois “[...] lemos a história da filosofia,
não como história, mas como filosofia" (Ibid., p. 214). Sob esse aspecto, para o autor,
nós leríamos sim textos e livros, mas sobretudo, lemos textos nos livros.
De acordo com Paviani (2002), uma pergunta que deve ser feita perante o
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trabalho de análise de textos filosóficos é a questão do gênero do texto. Ao descobrir
qual o gênero do texto é que o estudante vai conseguir estabelecer com rigor as
relações entre a filosofia e a história da filosofia. Com relação à dimensão sistemática
dos textos filosóficos, o aluno precisa “[...] enfrentar o mérito do enunciado, saber se
uma proposição é verdadeira ou não” (Ibid., p. 45), ou seja, compreender que tipos de
argumentos são utilizados no texto.
Um outro problema apontado por Martins (2008) no que se refere ao estudo de
textos de filosofia é a estratégia de fazer um trabalho de análise filológica desses
textos, ou seja, debruçar-se única e exclusivamente sobre a análise dos aspectos
linguísticos e terminológicos. Esse, segundo o autor, é um método que não favorece
o avanço para a explicação do pensamento. Filosofia não é análise terminológica,
ainda que por vezes seja necessário estudar alguns aspectos filológicos para
compreender um determinado pensamento: "[...] o entorno de um texto filosófico, seja
a sua historicidade, seja a sua esfera linguística, são instrumentos válidos e úteis para
abordá-lo, desde que isso não se intitule como estudo filosófico” (Ibid., p. 281).
Paviani (2002) concebe o texto como um dos materiais didáticos mais básicos
do professor de filosofia e que pode ser utilizado tanto como um material de estudo
da parte histórica e também sistemática, sendo de suma importância estabelecer o
acesso físico ao texto. O aluno, segundo ele, deve ser capaz de distinguir aspectos
formais de uma obra filosófica, a saber: ser capaz de distinguir uma edição popular e
uma edição crítica dos diálogos platônicos ou de uma obra de Nietzsche; saber
encontrar as fontes, ou seja, os originais da filosofia grega e medieval. Em suma, o
estudante também precisa saber os aspectos historiográficos e filológicos dos textos.
Um outro ponto de suma importância para o entendimento dos textos filosóficos
é a compreensão e distinção da autoria dos conceitos. A autoria dos conceitos, além
de ter a dimensão biográfica que vai mostrar o diferencial dos conceitos entre
eles, também permite relacionar os conceitos uns com os outros dentro de um
determinado sistema filosófico. Sendo assim, os aspectos históricos e sistemáticos
são de fundamental importância para o ensino de filosofia:
Quando Nietzsche afirma, em humano demasiado humano, que a “falta de
sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos”, chama
a atenção para o fato de que toda construção sistemática não deixa de ter
uma gênese no tempo, na história, no contexto socioeconômico e cultural em
as implicações biográficas do filósofo. Podemos destacar e analisar
sistematicamente um problema filosófico, porém o texto no qual ele está
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objetivado nasceu de um contexto (PAVIANI, 2002, p. 46).

Os textos filosóficos fornecem ao mesmo tempo os “argumentos filosóficos e
os modos de ensiná-los” (Ibid., p. 46). Ou seja, um texto não pode ser visto com um
fim em si mesmo, de forma que ele contém também, intrínseco a ele, um método de
ensinar e sua filosofia.
No que diz respeito ao desenvolvimento da habilidade de escrita em filosofia,
Paviani (Ibid.) nos fala da importância de fazer anotações, ou seja, fazer o exercício
de escrita em filosofia. Wittgenstein, um dos principais filósofos do século XX e um
dos protagonistas da "virada linguística", proibia seus alunos de anotar. Não obstante,
o filósofo foi ignorado e hoje temos publicadas as suas reflexões sobre diversos
temas. Wittgenstein, como professor e filósofo, não considerava as suas próprias
reflexões filosóficas como algo definitivo e fechado; talvez por isso, não permitia as
anotações das suas aulas onde ele mesmo criava e recriava conceitos. Nos dias
atuais, o professor não-filósofo, trabalha com conteúdos sistematizados e se faz
necessário pedir aos alunos que anotem. Para Paviani (Ibid., p. 47): “[...] o
procedimento de “escrever” a partir de anotar apresenta uma série de vantagens para
a aprendizagem”. De acordo com Flickinger (apud PAVIANI, 2002, p. 47): “Há uma
lógica interna do escrever, escrever é um modo de pensar”. Sendo assim, é bastante
curioso o pouco estímulo que os cursos de formação de professores de filosofia dão
à questão das anotações, dos ensaios filosóficos individuais, tendo em vista que é
uma das melhores formas de aprimoramento e aprofundamento dos conceitos
apreendidos, assim como uma ferramenta para o desenvolvimento de pensamentos
mais autônomos e autorais por parte de quem se lança na escrita filosófica.
Contralto (2002) apresenta uma proposta de leitura da obra Críton de Platão
“[...] como uma possibilidade de ensinar filosofia e aprender a pensar mais
criticamente” (Ibid., p. 85):
Na era da informação, da velocidade de uma pós-modernidade Light, como
tem sido denominado o mundo em que vivemos, é notável a distância que
tem sido estabelecida na educação atual entre ensinar e ensinar a pensar.
Ensina-se muito. Parece. E pensa-se saber muito, quando na verdade, têmse apenas informações.

Segundo a autora, só é possível de se aprender filosofia no contato
estritamente direto com os textos dos filósofos, pois eles seriam uma fonte
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permanente de interrogação. Para a leitura desses textos, existe uma variedade
metodologias, mas se faz necessário optar por uma metodologia que possua uma
coerência interna com a própria filosofia, de forma que fontes, como manuais,
dicionários, livros introdutórios podem ser excelentes opções para um primeiro
estímulo. Não obstante, o exercício da pergunta, tendo como inspiração o método
socrático, ainda se configura como a melhor alternativa.
Uma estratégia muito interessante para a leitura de textos filosóficos sugerida
por Contralto (Ibid.), é introduzir um elemento de envolvimento do aluno nesta
atividade, pois:
[...] a motivação para a leitura modifica-se bastante à medida que o aluno se
vê envolvido no processo de aprendizagem, quando o trabalho escolar não é
apenas mais um a ser entregue, quando se constitui para ele espaço vital de
crescimento. (Ibid., p. 89).

Frente à um texto filosófico, a autora diz ser importante o professor indagar os
alunos acerca do tema em questão; qual a discussão em questão; do que se trata.
Estabelecer a questão ou o problema do estudo é a primeira condição para
compreender o texto, de modo que os alunos possam ter clareza sobre o assunto
tratado e, desse modo, prosseguir para desmontagem do texto, buscando encontrar
as partes que o constituem, com o fito de não correr o risco de fazer interpretações
muito distantes do seu conteúdo original.
Independentemente do tipo de curso de filosofia, se estamos falando de ensino
médio ou de um curso universitário, a filosofia tem um modo específico de leitura em
filosofia. Segundo Muchail (2004) a filosofia tem um modo de leitura ou:
“[...] modos filosóficos de ler. Ensina-se e aprende-se filosofia ensinando-se
e aprendendo-se a ler filosoficamente. E isso significa, em primeiro lugar, ler
filosoficamente textos que são filosóficos, mas também e a partir daí, ler
filosoficamente textos”. (Ibid., p. 335).

De acordo com Muchail (Ibid.), existem quatro principais tendências de leitura
de textos filosóficos que são as mais utilizadas tanto na academia quanto no ato do
ensino de filosofia no ensino médio, a saber:
1. Leitura ingênua ou simplista: transforma o que lê em ideias gerais e leva a
lugares-comuns que não tem nada de novo e nem de filosófico;
2. Leitura dirigida ou doutrinária: procura fazer com que tudo que é lido tenha uma
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interpretação de cunho ideológico prescritivo e dualístico, passando cada
filosofia no crivo do certo e errado;
3. Leitura Objetiva ou rigorosa: tipo de leitura que centra-se na reconstituição dos
textos, não procura fazer nenhuma intervenção sobre os mesmos e caracterizase pela cautela e respeito às singularidades de cada filosofia;
4. Leitura reflexiva ou comprometida: procura realizar a análise cuidadosa de
textos na qual sustenta sua consistência, mas anima a apreensão da
singularidade de cada filosofia com uma espécie de parceria, incorporando a
reflexão e o ponto de vista do leitor.
Segundo a autora, as duas primeiras tendências em geral são utilizadas juntas
e as duas últimas também tem a tendência de se apresentarem juntas. Entretanto, a
autora considera que uma associação entre o rigor respeitoso e a reflexão inovadora
seriam uma espécie de método ideal para uma melhor leitura de textos filosóficos e
em consequência do seu melhor ensino:
Trata-se de uma leitura, que por um lado, situa-se em uma perspectiva
própria, mas dispõe-se, por dentro, a reformular-se constantemente. E,
simultaneamente, abre-se a interlocuções com outras perspectivas, expondose, para fora, a imprevisíveis deslocamentos (Ibid., p. 337).

Craia (2002) também defende a necessidade de ensinarmos uma técnica
filosófica para a leitura de textos filosóficos. Segundo ele, o filósofo lê filosoficamente
o mundo a fim de obter recursos para tecer sua própria trama conceitual. Ele também
lê filosoficamente os textos da tradição e as obras de outros pensadores. Seria, pois,
dessas importantes fontes que o filósofo se nutriria. Para o autor, a “tecné” endógena
da filosofia é a leitura. Nesse sentido, professores de filosofia, devem ensinar a ler e,
como filósofos, devem postular uma “teoria da leitura”. Entretanto, um problema que
se destaca dentro desta dinâmica de leitura proposta seria entender qual o grau de
rigor ou veracidade que a leitura filosófica deve operar dentro desta dinâmica e
também qual seria a relação entre a leitura e a interpretação. Qual seria a verdade de
um texto filosófico que deve emergir de sua leitura e se, de fato, existiria um modo de
averiguar se uma leitura estaria correta ou não, ou seja, “se existem leituras melhores
que outras ou mais perfeitas? Como medir? ” (Ibid., p. 214). Para tentar responder
essas questões, o autor traz a filosofia de Deleuze que, na posição de leitor das obras
do passado, desenhou a sua própria filosofia.
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Paschoal (2004) fala da preparação inicial do filósofo ou do aspirante a filósofo
como no caso do estudante de filosofia (o que não é a regra entre os jovens do ensino
médio), tendo como ponto de partida as obras clássicas da filosofia e traz a
recomendação feita por Nietzsche sobre a leitura de suas obras:
[...] no que toca ao meu Zaratustra, por exemplo, não pode se gabar de
conhecê-lo quem já não tenha sido profundamente ferido e profundamente
encantado por cada palavra sua: só então poderá fruir do privilégio de
participar, reverentemente, do elemento alciônico do qual se originou aquela
obra [...]. (NIETZSCHE, 1987, p. 16 apud PASCHOAL, 2004. p. 350).

A sugestão de Nietzsche é que o leitor coloque em prática a arte da
“interpretação”, fazendo um tipo de leitura que tem como um dos critérios
estabelecidos por ele o “ruminar”. Sendo assim, o autor sinaliza que “a formação do
filósofo pressupõe o desenvolvimento desse tipo de leitura como arte da interpretação”
(Ibid., p. 350). Destaca-se aqui, portanto, a importância da ideia do silêncio, da
solidão, na qual o estudante deve experimentar tais filosofias, arriscar-se nelas, tornarse discípulo, para em seguida – eventualmente – trair no mestre, concluindo, por
exemplo, que pontos de interrogação colocados após afirmações categóricas podem
torná-las mais interessantes. Corroborando com a ideia de silêncio na atividade de
leitura de um texto filosófico, Sardi (2006) afirma que a leitura deste tipo de texto
requer um caminho silencioso que entrelace o viver e o pensar, de forma que cada
obra filosófica irá indicar as condições de sua forma de leitura, de forma que “[...] será
preciso, ainda, ler essas condições de leitura a partir do horizonte mais amplo dos
diversos textos e contextos que religam o viver e o pensar” (Ibid., p. 216).
Em termos práticos, a abordagem dos textos filosóficos pode ser feita em uma
sequência que inclui disciplinas básicas, seguidas por tópicos especiais e seminários
avançados. A cada etapa, tem-se o aumento do contato do estudante com os textos
originais e da sua responsabilidade na condução do processo. Este tipo de trabalho
requer, portanto, uma postura investigativa.
Considerando ainda, que, na academia, a filosofia se faz na forma escrita, é
igualmente importante que o estudante seja preparado para passar do
exercício da investigação filosófica para o do registro de suas conclusões.
Para isso, ele precisa não apenas de disciplinas de leitura e redação de
textos, mas também de um método oportuno para seu trabalho. Podem ser
muito produtivas, nesse sentido, as observações feitas por
Victor Goldschmidt, que considera a filosofia enquanto “explicitação e
discurso” (GOLDSCHMIDT, 1970, p. 140) e sugere que se percorra a obra
seguindo a intenção e razões do autor (PASCHOAL, 2004, p. 351).
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Essa forma de estudo, além de possibilitar o estudo da filosofia, também tem
a potencialidade de preparar o aluno para escrita na medida em que ele se prepara
para identificar e explicar de uma forma mais coerente os resultados de suas
pesquisas e de suas ideias de maneira embasada racionalmente.
Ao nos propormos a pensar sobre o lugar e sentido do texto clássico de filosofia
que ele ocupa na aula de filosofia no ensino médio, recorremos ao texto de Horn &
Valese (2010) que pontua algumas reflexões que se fizeram presentes a partir das
experiências em escolas públicas do Paraná. Conforme os autores, o trato com o texto
de filosofia nas aulas está diretamente relacionado com a questão da transposição
didática, tendo relação direta com o que o professor considera “[...]ser ou não elemento
necessário para ensinar filosofia”. Tendo em vista essa problemática, foi
então realizada uma pesquisa que mostra a importância que o texto ocupa nas aulas
de filosofia com 228 professores de filosofia de escolas públicas do Paraná que:
Quando interrogados sobre a forma como os alunos participam das aulas,
observou-se que a leitura de textos em sala como estratégia para as
discussões e debates ocupa lugar central, ou seja, 83,3% dos professores
indicam-na como meio de participação dos alunos (HORN & VALESE, 2010,
p. 28).

Os autores também discutem a importância de introduzir a filosofia em uma
linguagem mais acessível aos alunos, não precisando necessariamente ter como
ponto de partida o texto filosófico: “Mas é preciso – de um jeito ou de outro – chegar
a ele” (Ibid., p. 28). Ao problematizar sobre a necessidade de chegar ao texto
filosófico, os autores apontam três aspectos que consideram centrais:
1. Em defesa do uso apropriado e cuidadoso do texto filosófico, de modo que
cumpra sua função mediadora na reflexão teórica;
2. A favor de alguns cuidados na escolha do texto, tais como: adequação ao
conteúdo que se estiver estudando; o grau de dificuldade que o mesmo
apresenta; o tempo despendido para a sua leitura, interpretação e síntese;
3. Em defesa de algumas orientações sobre a necessidade e o uso do texto
filosófico como tecnologia central, mas não única nas aulas de Filosofia.
Mostrar que a leitura, a análise e a interpretação do texto filosófico são
elementos imprescindíveis tanto para o “ ensinar Filosofia”, quanto para o
“aprender a filosofar”, e não um fim em si mesmo (Ibid., p. 28).

Vemos, portanto, na citação acima, a importância e centralidade do texto
filosófico para o ensino de filosofia. Não obstante, devemos ter o cuidado na escolha
do texto a ser trabalhado, de forma que ele possa fazer sentido dentro de um contexto
mais amplo que o antecede. Ghedin (2002) aponta que a filosofia tem sido
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apresentada aos estudantes com uma linguagem rebuscada, intangível e inacessível.
Não obstante, o professor de filosofia precisa estar atento a isso e auxiliar o aluno no
percurso de compreensão do texto, a fim de que, a partir da prática de leitura, o aluno
possa desenvolver sua autonomia na escrita em filosofia.
Um outro fato importante a ser destacado é a questão do tempo. Hoje, em meio
à uma distribuição de carga horária dentro do currículo escolar que desfavorece a aula
de filosofia, trabalhar a leitura metódica e cuidadosa de um texto filosófico se configura
em um grande desafio e na maioria dos casos, é deixada para raros e pontuais
momentos. Para Barros (2011), a formação que a filosofia pretende dar aos
estudantes passa pelo viés da problematização das mais variadas situações por meio
do pensamento reflexivo, de forma a trazer os problemas filosóficos das experiências
de vida, transformando o pensamento, a elaboração e o pensado em escrita, ”[...]
visando a coincidência entre pensar e escrever, respeitando as exigências da
linguagem conceitual” (Ibid., p. 164).
Para Ghedin (2002), analisar textos pode ser árduo e cansativo em função da
ausência dos conhecimentos básicos, bem como problemas em lidar com abstrações,
expressar o pensamento, desconhecimento de noções de lógica e falta de espírito
investigativo. Para o autor, a reflexão e a crítica, tendo como base os textos filosóficos,
são as principais causas das dificuldades encontradas pelos professores em sala de
aula. Frente a estas dificuldades, não raramente, o professor de filosofia, se coloca na
posição de explicador do texto para que o aluno possa compreendê-lo e a partir dessa
compreensão, ser capaz de elaborar o próprio pensamento. Todavia, Kohan (2002)
em seu texto “Sobre o ensinar e o aprender...filosofia” se pergunta: “Por que alguém
não seria capaz de entender diretamente um texto e sim uma explicação desse
mesmo texto?” (Ibid., p. 180). Neste caso, o professor assumiria uma postura de
legitimação do saber, pois ocuparia um lugar privilegiado, ou seja, um lugar que
garantiria que a explicação que é dada seria melhor que outras explicações, seria
como uma espécie de recurso a autoridade. Desse modo, retira-se do aluno a
possibilidade de, por ele mesmo, buscar a compreensão do texto e deposita-se na
figura do professor a expectativa de que ele deve ajudar na compreensão por meio
das explicações do texto filosófico. Kohan (Ibid., p. 181) pergunta: “É uma ajuda dar
uma explicação e não permitir a própria compreensão?” Kohan afirma que, apesar de
na pedagogia existirem vários métodos e técnicas sobre como fazer o aluno
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compreender, não existem índices que mostram que tantas formas de explicar sejam
de fato efetivas para a melhoria da compreensão dos alunos. Para Kohan (Ibid., p.
183): “Explicar algo a alguém e dizer-lhe que não pode entendê-lo por si mesmo, e
paralisar seu pensamento, dinamizar a confiança em sua própria capacidade
intelectual”.
Ao fazer uma problematização sobre a relação entre filosofia e o seu ensino,
Heuser (2005) tematiza acerca do ofício de professor de filosofia, o que tem tudo a
ver com o tipo de metodologia de LEF que este leva para a sala de aula. A autora
afirma ser o ensino de filosofia, sobretudo, um ofício de palavras “[...] pois o que
fazemos é falar e escutar, ler e escrever” (Ibid., p. 375) de forma que as ideias que
nós - professores de filosofia - escolhemos estão relacionadas com os textos que
lemos e autores que escolhemos, sobretudo, pela maneira como nós nos
relacionamos com os textos. Tudo isso se relaciona com o modo como vamos
ministrar nossas aulas de filosofia. Segundo Heuser (Ibid.), o que os professores de
filosofia fazem, seja no ensino básico ou superior é o que ela chama de “dar textos”
nas suas diferentes formas, para que os alunos os leiam e assim pensem sobre seus
sentidos e que possam por meio desse movimento, desenvolver seu pensamento. A
autora procura pensar o professor de filosofia como uma espécie de “mestre de leitura”
que seria aquele que de acordo com Larrosa, é o que “dá a ler” as palavras que não
escreveu mas que de certa forma, lhe foram dadas:
Leitores que dão a ler são os professores, os críticos, os estudiosos, os
eruditos, os comentaristas e, em geral, todos aqueles que dão a ler. O mestre
de leitura é aquele que não perdeu a humildade e a generosidade do estudo;
é um leitor estudioso que não se apropria das palavras para seus próprios
fins; é aquele que quer dar a ler o que ele mesmo recebeu como o dom da
leitura, em um gesto de desprendimento; é o que aprende para ensinar,
aquele no qual estão presentes duas paixões, a de aprender e a de ensinar
– mas não paixão no sentido de passividade à atividade, de privação, mas
como “o que sobrevoa a dualidade do ativo e do passivo, ao mesmo tempo
na manutenção e suspensão do sentido e dos termos dessa dicotomia
(LARROSA, 2004, p.21 apud HEUSER, 20005, p. 381).

Para Heuser (Ibid.), essa leitura não seria qualquer leitura. Segundo ela, ao
disponibilizar o ler ao aluno, o professor, de certa forma, procura proteger a leitura do
dogmatismo da interpretação, pois não tem um controle efetivo desta leitura, ao passo
que faz com que ela seja “[...] ao mesmo tempo rigorosa e indecidível”, ou seja, uma
leitura aberta e imprevisível (LARROSA, 2004, p. 6 apud HEUSER, 20005, p. 382).
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Heuser indaga o que nós professores de filosofia fazemos quando apresentamos um
texto de filosofia para os alunos, se os damos para que possam lê-los em um sentido
aberto ou nos comportamos como se fôssemos os donos dos textos e já prédeterminamos os sentidos e direções programadas? Também pergunta o que
queremos com o texto, se existe uma intencionalidade de antemão, acompanhada da
leitura de um comentador que daria o parecer mais verdadeiro sobre o texto. Será
mesmo que permitimos que os alunos experimentem a leitura?
Esse dar e receber da leitura, para a autora, seria um grande desafio, tendo em
vista que nós - professores - que seríamos os responsáveis por doar as explicações
sobre os textos em nossas aulas e um desafio também para os alunos que já estariam
acostumados a esperar nossa explicação para assim decorar.
Isso não estimula nem um, nem outro a estudar, a se colocar a serviço da
biblioteca, a se aprofundar na leitura- leitura de livros com margens vazias,
livros que se convertem em mistério – para encaminhar-se para a própria
leitura e, talvez para a própria escritura, devolvendo “às palavras essa
elegibilidade que lhes é própria e que perderam, ao se inserirem demasiado
comodamente em nosso sentido comum”. (LARROSA, 2004, p.20 apud
HEUSER, 2005, p. 384).

Para a Wuensch (2005, p. 352): “Ler e escrever são experiências históricas que
geram diferenças culturais importantes na humanidade”, ou seja, “[...] o processo de
educação entre as gerações muda radicalmente a partir da escrita”. Entretanto,
[...] mesmo em um ensino eficaz e eficiente, a escrita não substitui a fala, e a
leitura não substitui a escrita. Ela inauguram novas experiências, novas
formas de sociabilidade e comunicação. A interação entre as pessoas é
mediada, neste ponto, pela interação com a escrita e a leitura e esta
experiência interagem com a experiência de ouvir e falar. (Ibid., p. 352).

A autora exemplifica os diversos modos e estilos filosóficos que vão desde os
aforismos dos pré-socráticos, passando pelas dissertações aristotélicas, às
confissões de Agostinho, o estilo geométrico do filósofo Espinoza, os contos e ensaios
sartreanos, entre outros.
As invenções literárias dos textos filosóficos são contribuições preciosas que
marcam as diferenças não apenas no modo de entender a filosofia, em suas
teses, princípios, argumentos, mas na própria forma de apresentar-se (Ibid.,
p. 353).

O ensino de filosofia pode se beneficiar da ampla diversidade de leitura de
estilos filosóficos e, dessa forma, inspirar a escrita filosófica, que não precisa ser
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necessariamente sobre a filosofia de algum autor específico, ou período específico,
mas que possa acontecer de uma maneira mais criativa, que seja estimulante e
também desafiadora, afirma Wuensch (Ibid.). O ensino de filosofia precisa dar espaço
para que os alunos também possam ser autores, assim como os escritores que eles
têm contato, sejam eles os grandes nomes da tradição filosófica ou não.
A partir das reflexões elaboradas pelos autores do corpus da pesquisa,
pudemos perceber que existem inúmeras lacunas e dúvidas sobre como colocar, de
fato, em prática as metodologias de trabalho de LEF no ensino médio de forma que
esta prática torna este trabalho mais qualificado. Percebe-se também nas reflexões e
estudos trazidos por eles, uma certa desconfiança se estamos de fato ensinando LEF
da maneira mais correta a ponto de formar futuros pensadores em detrimento das
inúmeras dificuldades que permeiam tanto a formação inicial do professor de filosofia,
quanto às dificuldades de se ensinar LEF no ensino médio. Os autores também não
apontam uma metodologia única de trabalho com textos filosóficos que seja a melhor
ou mais acertada, apenas problematizam algumas já existentes e refletem como ainda
a história da filosofia ainda é tomada como um dos elementos centrais da LEF tanto
na academia quanto no ensino médio.

6.4 LEF E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Dentre os textos que formam o corpus da pesquisa, muitos deles tematizam a
questão das TD no tocante ao ensino e aprendizagem de LEF. Cabe destacar que o
tema das TD e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS) esteve
presente em praticamente todas as edições dos livros do Simpósio, mas sem uma
presença significativa nos Anais das três edições do GT da ANPOF. Minha hipótese
para diminuição da quantidade de textos dentro da temática das TD nos anais do GT,
seria o fato de que nos últimos anos vêm sendo promovidos por universidades
nacionais e internacionais, eventos bastante específicos e importantes que abrangem
a área das TD na sua relação com a educação e o ensino. Cito dois eventos muito
famosos: o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias promovido pela
Universidade Federal de São Carlos que teve sua primeira edição em 2012 e que têm
acontecido a cada dois anos e o Congresso Internacional TIC e Educação promovido
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pela Universidade de Lisboa que já contou com quatro edições. A cada ano surgem
novos encontros, seminários e congressos que abordam a temática das TD e que se
tornam um ambiente favorável para a troca entre os pesquisadores e professores que
se debruçam sobre estas questões. Talvez a possibilidade de encontrar mais
pesquisadores sobre a temática, estimule aqueles que estudam as TD no ensino de
filosofia a buscarem seus pares fora dos maiores eventos sobre ensino de filosofia e
passem a encontrar mais diálogo dentro destes eventos mais específicos. Mas isto se
configura em apenas uma hipótese baseada em minha experiência pessoal como
pesquisadora. Mas, mesmo com uma baixa quantidade de textos nos últimos anos do
GT da ANPOF que trazem as TD dentro do ensino de filosofia, nos textos anteriores
a 2012 podemos ver que as TD não deixam de ser uma preocupação dos professores
e pesquisadores desta área mesmo desde antes a inclusão da disciplina no currículo
do ensino médio. Certamente isso se deve ao fato da proporção e magnitude que a
presença das TD têm, nas últimas duas décadas tomado dentro do cotidiano da
sociedade como um todo, bem como a emersão de propostas de usos e de mediação
das e com as TD para finalidades de ensino e aprendizagem. Passemos aos autores
do corpus.
Braida (2010) em seu texto, discorre sobre os impasses que a filosofia, desde
seus primórdios sempre enfrentou e que até os dias atuais enfrenta. De acordo com
o autor (Ibid., p. 60): “Nas diferentes épocas da civilização européia, a filosofia foi
agenciada e ensinada, mas também contestada e condenada. Não é diferente na era
industrial e digital”. Muitos são os impasses hoje enfrentados pelos professores de
filosofia frente às novas demandas que as TD impõem tanto dentro quanto fora da
sala de aula. A grande questão, nesse caso, seria: uma vez que as TD são uma
presença e uma realidade no cotidiano dos jovens estudantes, como os professores
de filosofia vêm utilizando estas para o ensino e aprendizagem de LEF no ensino
médio? Quais seriam os efeitos das TD para o ensino e a aprendizagem de LEF?
Além da pressão social para o uso das TD, também temos as iniciativas
governamentais para a inserção das TD na educação. Desde a década de 80, com a
criação de projetos tais como o EDUCOM - que tinha como objetivo fomentar as
pesquisas sobre o uso da informática na educação - passando pelo projeto PROINFO
(Programa Nacional de Tecnologia Educacional) na década de 90, cuja maior
preocupação era formar os professores e capacitá-los para o uso das TD. A filosofia
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retorna ao currículo do ensino médio em meio a um cenário das políticas voltadas para
o uso das TD já em andamento, de forma que os professores de filosofia, por sua vez,
passam a ter que pensar em formas de se reinventar frente a estas demandas.
Para Müller & Eiterer (2003), torna-se cada vez mais necessário pensar os
novos espaços onde circulam as informações que vão para além da universidade e
da escola. Para as autoras, o principal desafio seria a formação de um professor que
assuma uma postura de enfrentamento e crítica do seu tempo e que ao mesmo tempo
seja capaz de levar os seus alunos à uma semelhante postura frente às problemáticas
do seu cotidiano. Dessa forma, a internet pode ser um desses instrumentos na
formação de professores, caso seu uso vise a busca de possíveis soluções,
principalmente no que diz respeito ao professor de filosofia, pois, conforme Braida
(2010), a condição cosmopolita sempre foi o tipo de lugar ou meio preferido dos
filósofos da tradição, de forma que: “[...] a babel digital, hoje, já é um fato: os textos da
tradição, de todas as tradições, estão disponíveis na rede, as opiniões de especialistas
e leigos, tudo junto incluído, também”. (Ibid., p. 60).
Devido às características peculiares da filosofia e, principalmente, seu ensino,
existe uma grande dificuldade dos professores fazerem a seleção dos problemas
filosóficos de maior relevância para serem investigados com os alunos em suas aulas.
Existem também dificuldades enfrentadas pela escola no que diz respeito aos
métodos didático-pedagógicos “[...] que correspondam às peculiaridades e
características específicas desse saber” (MÜLLER; EITERER, 2003). Pois,
Além de dominar com clareza e segurança os principais problemas filosóficos
abordados ao longo da história da filosofia e de ter trânsito pelos textos
clássicos, o docente deveria ser capaz de articulá-los com as questões que
emergem do contexto do mundo vivenciado pelos educandos e pelo universo
da cultura (Ibid., p. 275).

As situações pelas quais os jovens da atualidade enfrentam estão, de certa
forma, muito relacionados com essa nova condição de ser e estar no mundo por meio
das telas e da internet. Como então a filosofia, ao oferecer ao aluno o texto clássico,
estimulando uma leitura e uma escrita cujos métodos são muito específicos poderia
ajudar o jovem no enfrentamento das problemáticas do dia-a-dia e extrair do seu
contexto significado e pensamento filosófico? Seria o suporte e a forma de acesso que
traria uma melhoria para o desenvolvimento das habilidades e competências de LEF?
A maioria dos autores do corpus da pesquisa sinalizam que considerar a realidade
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das TD seria uma das formas de aproximar a filosofia do aluno do ensino médio, pois
esta considerável onipresença do ciberespaço nos diversos âmbitos das nossas vidas
que, segundo Candido (2005, p. 216), é “[...] cada vez mais fundamental no conjunto
do intercâmbio e da atividade planetária”. Sendo assim, é muito difícil que a filosofia,
uma disciplina que diz respeito ao pensamento, a criação de conceitos e ao
questionamento, ficar de fora desta realidade tecnológica. Cândido (Ibid.) questiona
sobre o que dizem ou pensam os filósofos em relação a essa nova condição humana.
O que seria filosofia nesse novo espaço que é intercultural, livre e em permanente
expansão? Qual seria o lugar da escola no ciberespaço e do ciberespaço na escola?
Para Braida (2010), o foco hoje na era digital não deve ser mais na erudição histórica,
mas, sim, nas questões de método, pois a web já disponibiliza a tradição. Não
obstante, o mapa ou a bússola para navegar neste “mar” deve ser oferecido ao jovem
e é tarefa do professor de filosofia, de forma que isto precisa ser feito por meio de um
método. Desta forma, “[...] a era digital não rompe com a tradição, mas com o
tradicional” (Ibid., p. 61). São portanto, novos problemas filosóficos que hoje
despontam e que precisam ser pensados dentro de uma perspectiva do presente,
ainda que lance mão de referências do passado. Professor como mediador30, como
tutor ou guia para a aprendizagem são novas formas para descrever um novo papel
que o professor passa a desempenhar uma vez que este não é mais o detentor do
saber formal, do conhecimento, pois este está disponível (ainda que de forma nem
sempre organizada) na internet.
Como discorremos anteriormente, o diálogo filosófico foi desenvolvido, até os
dias de hoje a partir de três técnicas linguísticas, a saber: a linguagem oral; a
linguagem escrita; e, nos dias de hoje, temos a linguagem hipertextual. A linguagem
filosófica oral vai até Sócrates e, a partir de Platão, é inaugurada a tradição da escrita.
Não obstante, Platão no Fedro faz um alerta para os perigos da escrita, ao perceber
“a morte” da arte da dialética que, segundo ele, teria a potencialidade de tornar “[...]
os homens esquecidos, pois deixarão de cultivar a memória; confiando apenas nos
livros escritos, só se lembrarão de um assunto exteriormente e por meio de sinais, e
não em si mesmos” (PLATÃO, 1958, §, 275ab apud, CANDIDO, 2005, p. 220).
Candido (Ibid., p. 220) afirma que, ao emergir o hipertexto digital, o lógos se distribui
30

O conceito de professor mediador surgiu em meados dos anos 70 a partir das teorias da pedagogia
progressista, que entende o professor com uma postura de facilitador da aprendizagem do aluno que
assumiria uma postura de autoria do próprio aprendizado.
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para além da página impressa e “(...) dota-se de novos instrumentos vivos e flexíveis;
ganha uma nova vida, uma nova dinâmica à velocidade da luz.” Para o autor, é por
meio deste novo modo de acesso e produção do lógos que o diálogo humano será
intensificado: “É nesta dialética eletrônica hipertextual que cresce e crescerá o debate
e a criação filosófica” (op. cit. p. 220). Mas de acordo com Candido, isso não quer
dizer que o livro físico está fadado à extinção, mas certamente, ele já não ocupa um
lugar privilegiado no debate filosófico como anteriormente.
O discurso escrito com letras não acabará, mas está sofrendo transformações
profundas na medida em que deixa de ser uma tinta impressa sobre o papel
e passa a habitar o suporte extremamente móvel e dinâmico do dígito binário
(op. cit.).

O texto e a escrita podem até continuarem os mesmos, mas o que fará a
diferença, quando estes estão sendo produzidos e acessados em suportes
tecnológicos e que se utilizam da tecnologia hipertextual, é a relação do leitor com
este texto. Uma relação, que, pode se dar muito mais pela via da troca e da fluidez do
que da passividade. Entretanto, mesmo estes novos suportes para o texto
proporcionarem fluidez e autonomia ao leitor, é também possível que o leitor, mesmo
assim, se acomode e não faça o trabalho do raciocínio e da busca para completar seu
entendimento, ou aprofundar uma teoria filosófica, ou, até mesmo para produzir um
pensamento filosófico com maior qualidade e rigor, uma vez que, a sensação e de
que, as ideias e reflexões já estão “prontas”.
Ao longo da história da filosofia, para além do embate oral versus escrita,
Jacinski (2004), destaca que, dentre vários signos criados pela humanidade e que se
manifestam no processo de interação, a palavra “[...] tornou-se a principal referência
semiótica que sempre acaba acompanhando outros signos, apesar de não substituir”
(Ibid., p. 213). O autor aponta uma briga histórica entre a linguagem escrita e a visual,
que remete às lutas na Idade Média entre o “cristianismo textual” e o paganismo
imaginístico; na modernidade, a luta se daria no campo da “ciência textual com as
“ideologias imaginísticas” (FLUSSER, 1985, p. 16 apud JACINSKI, 2004, p. 215). Se
pararmos para analisar, vivemos nos dias atuais o mesmo embate, ou seja, existe
uma tendência de comparar as TD que trazem consigo recursos de som, imagem e
movimento com os recursos mais estáticos das tecnologias anteriores. Entretanto,
mais do que comparar, nós precisamos refletir os efeitos das TD dentro das relações
que estabelecemos com os textos de filosofia e com a possibilidade de produção
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escrita e de que formas podemos nos apropriar desses recursos para qualificar LEF
tanto no âmbito da academia quanto no âmbito da escola de ensino médio. Candido
(Ibid.) afirma que com a perspectiva do ciberespaço, os espaços de ensino bem
definidos como conhecíamos podem estar chegando ao fim, pois agora, na era do
hipertextual, cada vez mais a sala de aula passará a ocupar o ciberespaço “[...] ou
melhor, a se transformar, integrar e interagir no ciberespaço” (Ibid., p. 221).
Em todo caso, a sala de aula e a academia se transformarão de um modo
irreversível e imprevisível, mas certamente serão muito diferentes daquelas
projetadas pela sociedade industrial e sua cultura de massa, restritos à
capacidades e limitações do texto impresso e da oralidade (Ibid., p. 221).

Para Jacinski (Ibid.), a tecnologia da qual dispomos hoje nos possibilita a
mixagem das diversas linguagens em um mesmo meio eletrônico, multiplicando-se
assim as mediações e intermediações semióticas do conhecimento e as formas de
interação social, ou segundo CASTELLS (1999z, p. 354):
[...] a integração potencial do texto, imagens e sons no mesmo sistema –
interagindo a partir de pontos múltiplos, no tempo escolhido (real ou atrasado)
em uma rede global, em condições de acesso aberto e de preço acessível –
muda de forma fundamental o caráter aberto da comunicação.

Para Candido (Ibid), é difícil descrever o verdadeiro impacto da web para a
escola e para a filosofia: ideias como “Agora Virtual” e “Alexandria Digital” são
expressões que nos ajudam a compreender e ilustram a grandeza desse
acontecimento monumental, mas estão longe de esgotar sua compreensão e riqueza”
(Ibid., p. 222). O autor tenta ir além do sentimento de perplexidade frente às novas
configurações proporcionadas pelo ciberespaço e nos faz tentar entender como nós
estamos passando do que ele chama de “lógos impresso” para o “lógos hipertextual”
e quais seriam as implicações para o ensino de filosofia. Ele traça um paralelo entre
dois grandes inventos da humanidade, um oriundo do século XVIII, a chamada
Enciclopédia e o outro que emerge no século XXI, a Wikipédia. Ao fazermos uma
comparação entre uma e outra “tecnologia” no quesito acesso ao conhecimento, é
extremamente chocante notar o porte da Wikipédia em comparação com as antigas
Enciclopédias. Um dos principais pontos de vantagem da Wikipédia seria a liberdade
de “[...] qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, a qualquer tempo, possa
acessar os artigos livremente, mas também, e talvez principalmente, [...] todas as
pessoas, sejam elas quem for, podem criar livremente os artigos” (Ibid., p. 223). Isso
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é a manifestação de uma escritura dialética, de forma que o texto pode ser modificado,
manipulado, deletado ou reaproveitado por qualquer pessoa. O texto seria, portanto,
a maior expressão da inteligência coletiva que está em movimento e em crescimento,
dando origem a uma “nova e poderosa inteligência” (Ibid., p. 223).
Desse modo, todos aqueles que desejam filosofar, ensinar e aprender a
filosofar, realizar o diálogo filosófico hoje – nas salas-de-aula e fora delasestão convidados não apenas a conhecer, mas fundamentalmente a se
apropriarem criativamente da admirável rede do lógos dialético hipertextual
que unifica a mente humana em sua infinita riqueza e diversidade (Ibid., p.
225).

Se em outros tempos a tecnologia da escrita possibilitou que a filosofia
chegasse em locais distantes, permitindo a troca e o intercâmbio intelectual, hoje esta
troca se dá de uma maneira muito mais dinâmica e carrega consigo a questão da
instantaneidade. De acordo com Pommer (2006, p. 310): “Pode ser também que
estejamos inventando um outro tipo de oralidade e escrita, justamente aquele que
poderá ser capaz de comunicar-se entre si de modo mais eficiente.” Podemos
perceber a existência uma possibilidade a mais ou até várias outras novas
possibilidades para a produção do conhecimento, da palavra escrita, do debate de
ideias e do desenvolvimento do pensamento dito filosófico.
É interessante observar que, dentro desta linha do diálogo hipertextual,
algumas políticas públicas para a educação que vem na direção do uso das TD, tanto
dentro das relações de ensino e aprendizagem, quanto no âmbito da produção de
materiais para tais finalidades. Temos, por exemplo, o PNLD de 2015 (BRASIL,
2015z) que traz em seu bojo um destaque com relação a necessidade de impulsionar
a utilização de ferramentas e dispositivos virtuais para fazer a conexão entre o livro
didático de filosofia na sua versão física com o mundo virtual. No edital PNLD de 2015,
para as escolas públicas, foi incluído para a chamada de ofertas livros em formato
digital que tiveram as mesmas exigências de qualidade dos livros físicos. Mesmo
buscando não engessar em um modelo específico, o livro na versão digital, de acordo
com o edital (BRASIL, 2013a), trazia o requisito de que os livros digitais deveriam
apresentar-se também em livros impressos correspondentes e integrados a Objetos
Educacionais Digitais (OED’s). Assim, requisitou-se, portanto, que o livro digital
deveria funcionar apenas como um complemento ao livro impresso, que por sua vez,
deveria poder ser utilizado de forma totalmente autônoma do digital. Dessa forma,
pode-se observar ainda grandes limitações para a criação e uso dos livros digitais,

141

pois existe ainda, a necessidade de que os estudantes tenham o acesso o livro físico.
Outra exigência desse edital seria que os OED’s não dependam de internet para seu
uso e funcionamento, exceto para um primeiro uso.
De acordo com Gitirana et al (2014z, p. 5):
Essa nova opção de livro didático teria grande potencial para conduzir à sala
de aula, não apenas novos meios de acesso aos conteúdos, mas novas
formas de lidar com eles em cenários de ações pedagógicas distintas
daquelas praticadas com recursos não digitais.

O guia de orientação para o PNLD - Filosofia (BRASIL, 2015z), traz uma
listagem de Objetos Educacionais Digitais que foram utilizados nos livros didáticos
que participaram do edital. O guia menciona também, a inegável utilidade pedagógica
e cultural dessa contribuição das mídias nesta disciplina (Ibid., p. 2015z).
Na avaliação dos Livros didáticos de filosofia que participaram do edital do
PNLD em 2015, foram enumerados um total de 498 OED’s em uma média de 53
OED’s por obra. Estes OEDs, em sua maioria, aparecem, principalmente, no formato
de link para páginas externas. No quadro a seguir, é possível identificarmos quais os
tipos de OEDs foram utilizadas para a composição dos livros didáticos de filosofia de
2015:

Infográfico 4 – Dados sobre a utilização de OED’s nos livros didáticos de filosofia

Fonte: BRASIL (2015z, p. 17).
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No que diz respeito às funções e usos desses OED’s, o guia aponta que o foco
é direcionado para três: ilustrar; ampliar tanto o quadro de referências quanto o de
atividades e entreter. O manual (Ibid.) conclui que os usos ainda tímidos das OED’s
nos livros didáticos de filosofia mostram que já existe uma certa compreensão da
importância da introdução destes recursos e versões digitais das obras didáticas,
sobretudo, no que diz respeito aos recursos audiovisuais. Em contrapartida, o guia faz
uma crítica no sentido de que o material não aproveitou a conexão com uma versão
digital para “[...] instruir e auxiliar os usuários a se moverem na amplíssima rede de
informações que apresenta a internet, no que se refere aos recursos já disponíveis
em termos de ensino e textos de filosofia” (Ibid., p.17).
Dificuldade de navegação nas ferramentas anunciadas nas obras e carência
de ferramentas de estudo foram outros pontos apontados pelo guia, sugerindo uma
reflexão mais ampla sobre a “[...] relevância pedagógica dos diferentes objetos
educacionais e de modelos teórico-metodológicos mais definidos a respeito das
maneiras pelas quais o ensino de Filosofia pode beneficiar-se das mídias digitais”
(Ibid., p.18).
Oliveira & Giordano (2017) questionam-se sobre a expectativa que muitos
professores de filosofia tem pela apropriação da linguagem e conceitos filosóficos por
parte dos alunos não seria uma expectativa ilusória nos dias atuais, pois
aparentemente as línguas do professor e dos estudantes já não parecem ser a mesma
e as expectativas e visão de mundo diferem. A linguagem hipertextual e rápida que as
TD proporcionam fazem com que aqueles elementos tais como paciência, escuta do
texto e tempo, considerados essenciais para o pensar filosófico. Frente aos alunos,
que de certa forma já estão acostumados ao modo hipertextual, pode ser que os
professores venham a cada dia enfrentar mais problemas em relação a capacidade
de reflexão e concentração dos educandos para um trabalho mais atento e rigoroso
com LEF. Certamente, esta é uma das preocupações bastante evidente dos autores
do corpus que buscaram enfrentar a temática das TD dentro das questões de ensino
e aprendizagem de LEF no ensino médio. Uma das características deste
enfrentamento da temática que fazem os autores e a constatação de que alguns
aspectos do ensino de filosofia que são mais tradicionais e engessados precisam ser
repensados e adaptados para este novo aluno que temos hoje e esta nova realidade
em que estamos inseridos. Outra marca que deixam as reflexões dos autores do
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corpus é um certo otimismo e tentativa de mostrar que, a filosofia desde sua origem
tem enfrentado as inúmeras e diferentes etapas do desenvolvimento tecnológico da
humanidade, sendo a fase das TD apenas mais uma destas. Os autores deixam
evidente em seus textos que deve sim haver estudos e uma maior reflexão sobre como
e quando as TD adentram os processos de ensino e aprendizagem de LEF, para que
se possa formar não apenas novos bons leitores e escritores em filosofia, mas bons
pensadores e cidadãos capazes de, ao partir dos conhecimentos filosóficos,
enfrentarem as dinâmicas que o cotidiano lhes impõe.

6.5 LEF NOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

No corpus da pesquisa foram encontrados diversos relatos de experiências dos
autores que realizaram tentativas e enfretamentos no tocante ao uso e apropriação
dos recursos das TD para as aulas de filosofia, sobretudo, no que diz respeito ao
ensino e aprendizagem de LEF. Embora a ênfase maior da pesquisa se dê no que diz
respeito a LEF no ensino médio, também serão apresentados aqui relatos de
experiências em cursos de graduação, de forma a ilustrar e também de apresentar
possibilidades a serem adaptadas e pensadas para o ensino médio.
Iniciamos com o relato de experiência de Ibertis et al (2006) que utilizou as TD
para escrita filosófica em um curso de graduação. De acordo com Ibertis et al (Ibid.),
os conhecimentos filosóficos e científicos estão atrelados ao uso da escrita,
sobretudo, a escrita impressa que além de ser uma das formas de registro, permite
levar as informações a qualquer lugar sem alteração de seu conteúdo com o passar
do tempo: “Por essa razão, em geral, o texto filosófico apresenta uma cuidadosa
formulação das ideias e dos argumentos que as sustentam, esforçando-se na
explicação rigorosa da complexidade do tema em questão”. (Ibid., 2006, p. 316).
Quando Ibertis et al (Ibid.) fala sobre a constituição e consolidação da filosofia por
meio da escrita, ela afirma que a autoria é pertencente única e exclusivamente ao
autor ou autores que assumem essa autoria do texto, o que não quer dizer que esse
texto seja considerado “[...] um pensamento isolado da tradição, pois a história da
filosofia se revela como um processo contínuo de debate em torno dos seus
problemas” (Ibid. p. 317). Não obstante, no que diz respeito ao caráter de dialogicidade
do pensamento filosófico, Cossutta (2001, p. 31 apud IBERTIS et al, op. cit.) afirma
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que “[...] a função dialógica em um texto filosófico como o estabelecimento de sua
filiação a uma determinada tradição filosófica e a sua ruptura ou afastamento”. Como
uma das características da filosofia é justamente a troca, o debate de ideias, a internet
seria um espaço propício para este tipo de atividade.
[...] a internet recria as condições da praça pública enquanto espaço virtual
de discussão. Para nós, trata-se de saber quais são as consequências do uso
da tecnologia informacional para a filosofia. A pergunta é pela aplicabilidade
desse meio de comunicação no âmbito filosófico e na respectiva formação
acadêmica. Em outras palavras, até que ponto o uso da internet na atividade
filosófica respeita sua especificidade de saber argumentativo e dialógico”
(Ibid., p. 318).

Ibertis et al (Ibid.) afirma que não há dúvidas de que fatores como velocidade e
conectividade são um efeito positivo para o incentivo do diálogo, da troca. Entretanto,
é possível observar os padrões de comunicação impostos pela internet que tem como
principais características: a linguagem econômica; termos multívocos e uso
uniformizado da linguagem, o que a distância de forma considerável da linguagem
discursiva da tradição impressa. Fica uma sensação de carência de precisão, pois
“[...] a reflexão não fica completamente explícita” (Ibid., p. 318)., ou seja, parece haver
uma perda de conteúdo mais complexo que é uma das características peculiares da
argumentação filosófica. Qual seria então o tipo de debate e argumentação filosófica,
possibilitado pela interação via internet?
Desidério Murcho (MURCHO, 2005 apud IBERTIS et al, 2006, p. 320) aponta
algumas habilidades e competências necessárias para a formação em filosofia e para
o debate a argumentação em filosofia:
A discussão profissional distingue-se da conversa de café quando quem
discute domina dois aspectos centrais: 1) domina os instrumentos
argumentativos centrais (sabe discutir racionalmente, reconhecer falácias,
levantar objecções, responder a contraexemplos, desfazer ambiguidades,
detectar subtilezas, etc.) e, 2) conhece os ensaios clássicos (antigos e
modernos) nos quais os filósofos mais importantes discutem e discutiram ou
problema livre-arbítrio(por exemplo), como discutiam, que teorias
defenderam, que objeções se levantaram, que contraexemplos existem, etc.
O profissionalismo implica saber que a objeção X a um argumento P, que
achamos poderosa, já foi de facto defendida antes por um dado filósofo e que
há uma certa resposta a essa objeção.
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A experiência relatada por Ibertis et al foi realizada com os alunos em um
debate online em um fórum31. Este debate, segundo Ibertis et al (Ibid.) foi um grande
desafio para os alunos tendo em vista que as suas opiniões eram públicas e também
havia a confrontação com as ideias dos outros alunos participantes, exigindo, assim,
uma contra resposta elaborada. Ibertis et al (Ibid.) ao relatar esta experiência com os
estudantes, lembra do programa “Phicyber” desenvolvido por Barnette, professor
norte americano, que ministrou um curso na internet chamado “Argumentos especiais
de filosofia”. Nesse curso, os alunos precisavam criar argumentos e posições sobre
determinados assuntos, ou tópicos e responder também aos diferentes tópicos
disponibilizados. Um estudante que participou do curso relatou que é uma experiência
diferente “[...] pensar uma ideia do que escrevê-la e, sobretudo, estar pronto para não
só defender, mas também sustentar o próprio ponto de vista, sabendo que ele ficará
registrado de forma permanente e exposto a todos que quiserem ler” (GROTTI, 2002,
apud IBERTIS et al, 2006, p. 321). Desta forma, podemos perceber que o fator
exposição e também de possibilidade de permanência do que foi dito e escrito em
meios digitais sugerem um caráter de maior pressão sobre o aluno que se lança em
atividades filosóficas deste tipo. Em função disso, destaca-se a importância do
professor de filosofia no processo de mediação e orientação no processo de produção
do aluno. Um ponto interessante a ser destacado é que o fator exposição ao postar
uma resposta em um fórum ou atividade aberta aos outros participantes gera no aluno,
de certa forma, um cuidado e uma preocupação a mais no que diz respeito ao que
este está escrevendo e elaborando. Talvez esta situação onde o sujeito se sinta
“observado” pode ser um propulsor a mais para que este possa buscar uma
elaboração do pensamento mais qualificada.
Araldi (2005) também traz alguns dos pontos mais problemáticos da prática do
ensino na escola básica destacados pelos estagiários que descreveram nos relatórios
de estágio supervisionado dos alunos da licenciatura em filosofia da Universidade
Federal de Pelotas. Um dos pontos mais problemáticos citados foi o fato de que como
a filosofia, na época, não entrava no vestibular (hoje, em 2018, ela entra no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), ela seria secundária e, portanto, aceitável que
apenas aproveitam este período da disciplina para discutir assuntos relacionados à
31

A ferramenta de Fórum em Ambientes Virtuais de Aprendizagem tem a potencialidade de estimular
o diálogo e a troca de ideias e reflexões entre os participantes. Onde estes podem elaborar argumentos
que serão refutados ou questionados pelos outros participantes.
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violência, sexualidade, drogas, etc e que “Não haveria assim necessidade de contato
com textos filosóficos, nem com a história da filosofia” (Ibid., p. 38). Outro problema
destacado pelo autor e que também aparece nos relatórios de estágio seria o que eles
chama de “preguiça mental” ou seja, os alunos do ensino médio teriam uma grande
dificuldade em:
[...] analisar e interpretar um texto filosófico simples, construindo argumentos
com uma coerência lógica mínima ou demonstrado a capacidade de refletir
sobre uma questão determinada, empregando conceitos que vão além do
senso comum (Ibid. p. 39).

De acordo com o autor, esta questão da dificuldade em ler e interpretar não
seria de exclusividade da área da filosofia, uma vez que aparecem nos relatórios do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) que os alunos não
desenvolveram também essas habilidades nas outras disciplinas como língua
portuguesa e literatura em que se espera que o aluno tenha aprendido a analisar e
interpretar textos (artigos de jornais, textos literários, etc.). Segundo Araldi (Ibid.), isso
tudo demonstra o problema que ele denomina crônico da educação brasileira, em que
uma grande quantidade de alunos ao fim do ensino médio não tem a capacidade de
análise e compreensão de um texto simples, nem mesmo a capacidade de construir
simples argumentos a partir do texto, de forma a não se dar ao menos conta da
necessidade de superação desta lacuna na sua formação.
Parece que a falta de interesse e compreensão da necessidade de saber ler e
compreender textos é, de certa forma, um sintoma do desinteresse do aluno que
sempre dá uma importância maior às mídias como a T.V, a internet e aos filmes
hollywoodianos. Segundo Araldi (Ibid.) este aluno não se interessa por leitura, assim
como na maioria das vezes, o próprio professor também não tem tempo ou o hábito
da leitura. Outro fator que contribui com essa problemática é a precária situação
financeira de muitas bibliotecas de escolas públicas brasileiras que carecem de bons
acervos e de bom acesso às plataformas digitais. “Não temos uma cultura que
favoreça a leitura e a reflexão” (Ibid. p. 39).
Novaes & Garin (2008) trazem algumas considerações sobre a experiência de
ensino de filosofia na modalidade EaD no cursos de graduação do Centro Universitário
IPA, onde utilizaram a internet como meio de interação com os alunos. Os autores
trazem uma problematização sobre as tecnologias e afirmam que as tecnologias estão
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na base da maioria das transformações do comportamento humano, na sociedade e
na economia. Não obstante, as tecnologias não determinam os rumos da sociedade
e, tampouco, a sociedade escreve o curso da transformação das tecnologias, pois,
muito fatores influenciam no processo de descoberta científica, inovações
tecnológicas e aplicações sociais, de forma que o resultado final depende de um
complexo padrão interativo. “[...] a sociedade não pode ser entendida ou representada
sem suas ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 1999, p. 25 apud NOVAES &
GARIN, 2008, p. 367). A experiência trazida pelos autores, diz respeito a uma
pesquisa por amostragem realizada com 362 estudantes de vários cursos de
graduação do Centro Universitário IPA sobre ensino de filosofia na modalidade
Educação a Distância (EaD). Nessa pesquisa, alguns dados importantes sobre essa
implantação foram revelados, dentre eles, o número expressivo de comentários
positivos sobre o uso dessa modalidade para a disciplina, sendo que, a porcentagem
de alunos que consideram difícil o ensino de filosofia na modalidade EAD, não é
diferente da percentagem dos que consideram que seria difícil se ela fosse presencial
(Ibid.). Um dos desafios para o professor que se lança na modalidade EAD é a
necessidade de preparar todo o conteúdo do módulo ou semestre com antecedência.
A interação do estudante é, na maioria das vezes, assíncrona, fator que demanda “[...]
competências como o domínio de diferentes mídias, agilidade e domínio da internet,
bem como habilidade para criar situações de aprendizagem” (ZANELA, 2008 apud
NOVAES & GARIN, 2008, p. 379). Segundo os autores, as experiências realizadas
com os alunos do IPA nos mostram que é possível trabalhar no sentido de uma nova
forma de ensinar filosofia, de maneira a proporcionar aos alunos e professores as
vivências que despertam a reflexão filosófica, em ambientes virtuais sustentados
pelas TIC e que isso se configura em um novo desafio (NOVAES & GARIN, 2008).
Oliveira & Giordano (2017) realizaram uma experiência chamada “Imagens e
narrativas na experiência do filosofar: leitura e escritas do pensamento” com
estudantes do Grupo de Estudos e Pesquisas Filosofia para Crianças (GEPFC). O
objetivo da experiência de leitura e escrita proposta era de “[...] aproximar o vivido
com mais força e produzir uma narração mais próxima de nós mesmos por tentar se
constituir em outra experiência de leitura e de escrita do pensamento no filosofar.”
(Ibid., p. 74). Ao realizarem individualmente e em grupo a leitura de “O abecedário de
Deleuze” (2001), nos encontros do grupo eram socializadas as imagens que
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representavam o que mais marcava cada um nessa leitura e posterior escrita sobre o
que fora lido. Desta forma, “A partir do desenho e da escrita, cada um apresentava o
caminho do seu pensamento” (Ibid., p. 76). Neste relato os autores mencionam que
desaceleraram o processo de leitura, de forma a transformar o texto em imagem e as
imagens em novos textos reescritos pelos participantes da experiência, fazendo com
que “[...] uma leitura do outro fosse também, e a um só tempo, leitura e escrita de nós
mesmos” (Ibid., p. 76). Os autores afirmam que, apesar das palavras e as imagens se
reproduzirem numa velocidade e num ritmo cada vez maiores na sociedade da
informação, a filosofia não se fez desta forma e se torna necessário uma ruptura com
essa velocidade para que se possa filosofar. Ou seja, para que haja LEF de fato, se
faz necessário o respeito pelo tempo do pensamento e da reflexão.
Ao fazer uma aproximação entre filosofia e as TD no contexto educacional,
Queiroz (2017) reflete sobre a condição dos jovens de Nativos Digitais e sobre a
necessidade de compreendermos o que ele chama de [dis] posição do saber filosófico
para jovens versados em diversas modalidades de leitura, principalmente por este ser
um leitor ubíquo. Por leitor ubíquo, Santaella (ano z, p.?) diz que este tem a
[...] capacidade de ler e transitar entre formas, volumes, massas, interações
de forças, movimentos, direções, traços, cores, luzes que se acendem e se
apagam, enfim esse leitor cujo organismo mudou de marcha, sincronizandose ao nomadismo próprio da aceleração e burburinho do mundo no qual
circula em carros, transportes coletivos e velozmente a pé.

Queiroz (2017) traz um relato de trabalho desenvolvido com alunos do ensino
médio de uma escola estadual em Goiânia. Neste trabalho, após realizarem atividades
de estudo teórico sobre o pensamento de filósofos gregos da antiguidade e realizarem
atividades no livro didático, os alunos foram divididos em grupos e tiveram como tarefa
gravar vídeos na quadra de esportes utilizando os seus smartphones. De posse dos
aparelhos, eles deveriam explicar o conteúdo que haviam estudado e lido/exercitado
no livro didático. O intuito deste trabalho utilizando uma tecnologia era de “[...] superar
a precariedade da leitura encerrada dentro da sala de aula, que se configura espaço
estéril [...]” (Ibid., p. 351), além de solucionar a falta de motivação dos alunos bem
como ampliar a leitura desses. Segundo os autores o ambiente da sala de aula é
demasiadamente conturbado e favorece a dispersão do conteúdo estudado em sala
de aula, uma vez que para Ler e Escrever em Filosofia é necessário silêncio e
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concentração. A partir do vídeo elaborado em forma de narrativa, a intenção
pedagógica era de propiciar uma nova leitura do conteúdo de forma que esta nova
leitura poderia distanciar o aluno da “[...] passividade cognitiva a que está submetido
[...]” (Ibid., p. 352). A partir desta experiência utilizando a tecnologia da câmera do
smartphone, percebeu-se a dificuldade deste novo leitor ubíquo em decodificar
determinados códigos linguísticos, pois, de acordo com Flusser (2010, p. 134 apud
QUEIROZ, 2017, p. 353): “Antes de ler uma obra escrita, tem-se que saber de que
código ela fez uso. Tem-se de decodificá-la, em primeiro lugar, antes de pôr a mão na
massa a fim de decifrá-la”. Percebemos cada vez mais que a linguagem expressa nos
textos clássicos parece afastar-se da linguagem que os jovens têm contato no seu
cotidiano, caracterizada por ser uma linguagem hipertextual e dinâmica.
Peres (2017) apresenta um relato de experiência com base em uma sequência
didática que utiliza leitura e escrita para a aprendizagem de filosofia política. Num
primeiro momento da sequência didática que apresenta sete passos, o professor fez
uma sondagem sobre os conhecimentos prévios dos alunos acerca de política. Num
segundo momento, propôs uma leitura dirigida utilizando dicionários e a escrita de
palavras e conceitos desconhecidos pelos estudantes. No terceiro momento, o
professor fez uma aula expositiva sobre o tema e pede aos alunos que montem um
gráfico para exemplificar o que havia sido aprendido. No quarto momento o professor
dividiu a turma em grupos que vão ao laboratório de informática utilizar a internet para
pesquisar e encontrar algum texto que tenha relação com o conteúdo de filosofia
política trabalhado, de forma que o texto deveria ser transcrito manualmente para o
caderno. No quinto momento, os grupos deveriam transformar os textos encontrados
em imagens e montar cartazes onde as ideias do texto foram expressas com o auxílio
de imagens e recortes de jornais, revistas ou até mesmo desenhadas, mas sem
nenhuma palavra escrita propriamente dita. No sexto momento, os alunos dispuseram
os cartazes na lousa e sem apontar para qual seria o seu cartaz e apresentaram
oralmente sobre o seu regime político estudado enquanto os outros alunos da classe
indicaram o cartaz correspondente. No sétimo momento os alunos foram orientados a
fazer um projeto de pesquisa de campo com a comunidade onde viviam sobre
democracia onde foram elencados temas tais como: meio ambiente, saúde e saúde
dos idosos, lazer, cultura e arte, esportes, violência policial e segurança, e saúde dos
animais. O produto destas entrevista era a produção de vídeos ou documentários
sobre as temáticas escolhidas articuladas com a questão da democracia. Para a
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produção escrita os alunos contaram com a orientação do professor e para a produção
dos materiais audiovisuais, os alunos receberam formações em educação de vídeo,
roteiro e apresentação de vídeos. Ao final desta sequência didática os alunos
apresentaram suas produções para a escola e também criaram um blog para a
divulgação de um dossiê construído por eles e que também foi encaminhado para a
câmara de vereadores da cidade. Peres (2017) destaca que as habilidades de leitura
e de escrita foram amplamente exercitadas e trabalhadas com os estudantes durante
o percurso desta proposta didática. Utilizando a linguagem áudio visual “[...] para a
leitura e transformação de sua realidade social, “[...] o projeto contemplou também as
competências leitora e escritora, através do uso e do desenvolvimento de linguagens
tecnológicas como o áudio e o vídeo”. (Ibid., 2017, p. 372).
Percebeu-se nos relatos de experiência dos autores do corpus da pesquisa,
uma crescente preocupação em aprimorar as formas de se ensinar LEF, seja por meio
dos métodos tradicionais, seja por meio do uso das TD. Esta preocupação tem se
manifestado em tentativas e reflexões que buscam propor alternativas e caminhos
para que LEF possa acontecer de uma maneira mais significativa para os estudantes.
Com os autores do corpus da pesquisa também foi possível compreender os desafios
que o ensino de LEF no Brasil vem enfrentando desde muito antes à oficialização da
filosofia como disciplina obrigatória. Estes desafios perpassam os diferentes níveis e
graus de enfrentamento, ou seja, passam pelas PPE que precisam se adequar aos
contextos e necessidades de professores e estudantes; Passam pela formação de
professores que necessitam de ferramentas, práticas e preparação em LEF para
poder, de fato, ensinar LEF; Passam pelas dúvidas e tensionamentos no que diz
respeito às metodologias de LEF e passam pela necessidade de encarar e apropriarse da realidade das TD para que a aprendizagem de LEF possa se dar de uma forma
mais qualificada e atualizada. Por fim, é possível dizer que, após o estudo e análise
de todos os textos do corpus, muitos são os caminhos possíveis para o ensino e a
aprendizagem de LEF em meio à esta nossa realidade de mudanças e cada vez mais
imersa no mundo das telas, da informação instantânea e na ponta dos dedos. O que
considero a ideia ou mensagem mais importante passada pelos autores é a de que
devemos tentar, nos adaptar, enfrentar as questões metodológicas, filosóficas,
políticas e tecnológicas para que de fato, possamos efetivamente ensinar LEF para
jovens que vivem e interagem em um mundo em constante mudança e que a filosofia
possa fazer sentido para eles como pessoas, como cidadãos.
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7 EXPERIÊNCIA INVESTIGATIVA DE LEF E AS TD NO ENSINO MÉDIO

Como mencionado no capítulo onde é descrita a metodologia desta pesquisa,
optei por realizar uma experiência investigativa que pudesse ir além dos estudos a
partir das reflexões e experiências dos autores do corpus que tratam do tema de LEF.
Busquei, portanto, apresentar algumas reflexões oriundas de uma experiência prática
com o uso das TD para ensino e aprendizagem de LEF no ensino médio. Apresento
aqui a experiência investigativa que foi realizada, durante três semanas, nas aulas de
filosofia com uma turma de terceiro ano do ensino médio do Instituto Federal
Farroupilha – Campus São Vicente do Sul/RS. Nessa experiência investigativa, foram
utilizados: a ferramenta de Grupos do Facebook e a ferramenta de escrita de texto
colaborativo Google Docs. Também nesta parte apresento os resultados juntamente
com as problematizações e análises dos processos e efeitos observados a partir da
experiência investigativa.
A escolha das duas ferramentas de TD se deu em função da abertura,
gratuidade e facilidade de acesso a estas. Outro fator que motivou a escolha, foi por
essas ferramentas apresentarem, a partir de estudos correlatos, tais como: Santos et
al (2014), Oliveira et al (2016), Serafim et al (2008) e Porto & Santos (2014), uma boa
potencialidade para o desenvolvimento das habilidades e competências de LEF. O
potencial colaborativo foi outro fator determinante para a escolha dessas ferramentas
de TD. Cabe dizer que ambientes colaborativos são aqueles ambientes que tem a
potencialidade de promover a aprendizagem de modo que o aluno esteja na posição
de agente principal da construção do seu conhecimento. O aluno, a partir de estímulos
que o levam a interagir, aprender a negociar e a solucionar problemas com base na
troca com os outros sujeitos envolvidos no trabalho colaborativo. Não obstante, de
acordo com Hanguenauer et al (2007), essa concepção de ambiente colaborativo não
está necessariamente ligada às TD (recordemos dos trabalhos realizados em grupos
na modalidade presencial e sem uso dos recursos das TD). Trata-se de uma
concepção filosófica de trabalho onde não existe uma hierarquia obrigatória entre os
participantes. Essa é uma prática, atualmente, muito aplicada em situações que
envolvem as TD, em função da potencialidade que estas apresentam para este tipo
de trabalho. Conforme Strieder & Moraz (2017), o atual contexto social emergente
encontra as suas raízes numa cultura colaborativa, de diversidade e antagônica à
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cultura da dominação baseada na hierarquia, na subjugação ou exploração. Desta
forma, podemos perceber que o trabalho colaborativo segue também de uma
tendência atual dentro dos processos de construção do conhecimento que cada vez
se produz em rede.
Outro ponto a ser destacado, ainda nesta parte introdutória da apresentação
da experiência investigativa, é a presença e necessidade do letramento digital, que
permeou todas as ações que foram realizadas durante a experiência. Entende-se por
letramento digital de acordo com Lankshear et al (2008) a consciência, atitude e
capacidade que as pessoas possuem de apropriar-se das ferramentas digitais em seu
uso e capacidade de acesso, gerenciamento, integração, análise e síntese destes
recursos, de forma a criar e construir novos saberes, expressões e comunicação com
os outros em determinado contexto de forma construtiva.
No item que segue, temos uma breve apresentação das ferramentas utilizadas
na experiência investigativa. Estas ferramentas serão apresentadas no tocante às
suas origens, bem como algumas funcionalidades e potencialidades, de modo a
justificar sua escolha.

7.1. SOBRE AS FERRAMENTAS UTILIZADAS
7.1.1 Grupos do Facebook
O Facebook, uma rede social criada nos Estados Unidos em 2004 por um grupo
de estudantes de Harvard, cujo objetivo inicial era conectar pessoas, está cada vez
mais sendo apropriado pelas escolas, professores, alunos e pelos pesquisadores da
área da educação. Podemos observar esse movimento de expansão do uso dessa
rede social com fins educacionais no Brasil através de produções recentes sobre a
temática, como por exemplo, o livro publicado em 2014, organizado por Porto &
Santos intitulado: “Facebook e educação: publicar, curtir, compartilhar”. Esse livro foi
publicado em parceria entre várias Universidades, a saber: Universidade do Estado
do Rio de Janeiro; Universidade Tiradentes; Universidade Estácio de Sá; Universidade
Federal da Bahia e a Universidade Aberta de Portugal. Os investigadores que
participaram desse livro perceberam que o Facebook era uma rede social que se
destacava “[...] como meio material e ou intelectual em diversos projetos de pesquisa
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e formação de professores na cibercultura” (PORTO & SANTOS, 2014, p. 15). Nesse
sentido,
Reconhece-se que o Facebook hoje é a rede social que melhor caracteriza
essas redes que passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, em
especial daqueles que não apenas usam a internet, mas que tem nesta, seu
objeto de estudo. (Ibid., p. 16).

A obra de Porto & Santos (Ibid.) traz vários textos contendo relatos de
experiência e reflexões sobre os usos do Facebook e sobre seus recursos quando
voltados e pensados para a educação. Destacamos aqui três deles. O primeiro deles,
de autoria de Moreira & Januário (Ibid.) da Universidade Aberta de Portugal, intitulado:
“Redes sociais e educação: reflexões acerca do Facebook enquanto espaço de
aprendizagem” que traz reflexões acerca dos limites e potencialidades do Facebook
aplicado de forma pedagógica em diferentes contextos de aprendizagem. No segundo
texto de autoria de Ferreira & Bohadan (Ibid.) da Universidade Estácio de Sá, cujo
título e: “Possibilidades e desafios do uso do Facebook na educação: três eixos
temáticos”, as autoras trazem um estudo sobre a utilização do Facebook como apoio
para disciplina presencial. Nesse estudo, são feitas reflexões sobre as concepções de
proximidade, distância, horizontalização das relações entre professor e aluno. Um
terceiro texto de Chagas & Linhares (Ibid.), da Universidade Tiradentes intitulado: “As
interfaces de interação para uma aprendizagem colaborativa no Facebook” apresenta
as possibilidades de interação que o Facebook pode proporcionar, a fim de incentivar
a aprendizagem colaborativa e reflexiva.
Com o passar dos anos, o Facebook vem criando novas ferramentas e
recursos, tais como: a possibilidade de criação de páginas; acesso à diversos
aplicativos, salas de bate-papo e, em específico, é cada vez mais utilizado por
professores, o recurso de criação de grupos fechados para discussão dos mais
variados temas. Nesses grupos, é possível o compartilhamento entre professores e
alunos tanto de materiais – pois é possível fazer upload de arquivos em formato
Documento (.DOC) e Portable Document Format (.PDF) - quanto de vídeos, links e
imagens em formatos Portable Network Graphics (.PNG) e Joint Photographic Experts
Group (.JPEG). Além disso, tem a potencialidade de facilitar a comunicação dentro de
um sistema mais colaborativo e não hierárquico. Dentro do Grupo do Facebook, o
professor, em geral, assume uma postura de mediador, ou seja, ajuda o aluno a fazer
a interação com o conteúdo, com o conhecimento e com os outros colegas, de forma
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autônoma e não passiva. Nesse sentido, o professor e o trabalho docente passa a
operar conforme descreve Libâneo (1994, p. 88) dando: “[...] unidade ao binômio
ensino-aprendizagem,

pelo

processo

de

transmissão-assimilação

ativa

de

conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre o aluno e
as matérias de estudo.
A seguir, na Figura 15, temos uma ilustração do layout do recurso de Grupos
do Facebook. É possível observar que esse recurso disponibiliza opções de envio de
vídeos, fotos, texto escrito, arquivos em formatos variados. Também possibilita criar
enquetes, álbuns de fotos, eventos, etc. Conforme Ferreira & Bohadan (2014), o uso
desse recurso tem sido frequentemente utilizado para finalidades educacionais, dada
sua semelhança com as funcionalidades que se pode encontrar em salas de aulas
virtuais dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como por exemplo, o já
consolidado e amplamente utilizado, Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (MOODLE), dentre outros.

Figura 15 – Layout do recurso de Grupo do Facebook

Fonte: autora.

Optou-se, portanto, pelo uso da ferramenta de Grupo do Facebook, tendo em
vista que, o Facebook por ser uma rede social possibilita um espaço coletivo e
colaborativo de comunicação e troca, além de possuir a potencialidade de facilitar a
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criação e desenvolvimento de comunidades de aprendizagem, uma vez que exista
uma intencionalidade educativa envolvida como no caso desta experiência
investigativa.
O Facebook agrega uma significativa quantidade de recursos,
funcionalidades e aplicativos que permitem ações interativas na web, tendose tornado, hoje em dia, um espaço inovador no qual se criam e desenvolvem
interações, sociabilidades e aprendizagens, estas colaborativas em rede, por
meio do diálogo e da construção coletiva de saberes. (EDUCAUSE, 2007, p.
1).

Entende-se por comunidades de aprendizagem, uma organização de pessoas
que trabalham em conjunto, de forma a partilhar, valores, conhecimentos e atitudes
para alcançar objetivos mútuos (FREITAS, 2010). O conceito de comunidades de
aprendizagem, quando transferido ou adaptado para o campo das TD, ou seja, para
a esfera virtual, diz respeito a uma comunidade de pessoas cujo objetivo em comum
é “discutir, construir redes e desenvolver o sentido de tolerância e respeito em relação
à opinião e argumento de outros” (Ibid. p. 15). Dessa forma, segundo Gonçalves
(2010), essas comunidades no ambiente virtual que são realizações específicas das
inovações tecnológicas e da apropriação do ciberespaço como ambiente para ensino
e aprendizagem tanto formal quanto informal, podem ser definidas como “um projeto
educativo partilhado por um grupo de pessoas que estabelecem um processo de
aprendizagem para educar-se” (Ibid. p. 154).
A seguir, apresento a Tabela 4 que descreve algumas das possibilidades que
o uso dos Grupos do Facebook com finalidades didáticas podem proporcionar ao
professor e aos alunos tanto no âmbito da educação básica como no âmbito da
educação superior, pois esta têm se demonstrado ser um AVA bastante acessível e
intuitivo tanto para o professor que organiza o ambiente, quanto para o aluno que
acessa e interage por meio deste:
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Tabela 4 – Características e possibilidades do Grupo do Facebook

Características

Descrição

Identificação visual

É possível visualizar as fotos dos perfis dos estudantes, fator que
proporciona uma facilidade no acompanhamento das atividades
realizadas pelos alunos.

Comunicação e
interação em um só
lugar

O professor pode disponibilizar materiais, recados e conteúdos em
um só lugar, evitando, assim, confusões e informações perdidas.

Esclarecimento de
dúvidas pelo chat

O professor pode utilizar o chat para esclarecimento de dúvidas e
envios de materiais para as dificuldades específicas dos alunos. Os
alunos podem trocar entre si informações e também criar debates
com os colegas por meio do chat.

Popularidade da rede
social

O Facebook é uma rede amplamente conhecida e, certamente, a
grande maioria dos estudantes já conhecem suas funcionalidades.

Notificações/
lembretes

Todas as vezes que alguma nova postagem é feita no grupo, todos
os participantes recebem instantaneamente uma notificação.

Criação de
fóruns/enquetes

Alunos e professores podem criar perguntas abertas ou fechadas
para o grupo, com o fito de obter respostas de forma colaborativa.

Sem necessidade de
“amizade” virtual

Para fazer parte do grupo, os participantes não precisam ser
amigos.

Fonte: texto da tabela adaptado de Universia Brasil (2015a).

Esse tipo de comunidade virtual, tem se demonstrado uma interessante
alternativa para a construção do conhecimento de maneira coletiva e também para o
ensino e aprendizagem de leitura e escrita, pois possibilita uma interação por escrito
entre os participantes e também exige um certo grau de leitura e compreensão, caso
opte-se pelo uso de textos e atividades escritas.

7.1.2 Google Docs

O Google Docs é conhecido por ser uma aplicação da empresa Google que
funciona como um editor de texto online. Além de ser um processador de texto, o
Google Docs também possui um editor de apresentações muito semelhante ao
conhecido PowerPoint (.PPT) da Microsoft, editor de formulários e de planilhas.
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O Google Docs, pode ser editado por vários usuários ao mesmo tempo e pode
ser acessado de qualquer lugar ou dispositivo, pois utiliza armazenamento na
nuvem32. Desse modo, o Google Docs também é uma ferramenta considerada
colaborativa, pois:
A ferramenta Google Docs é prática e de fácil manuseio, cabe ao professor
instruir sobre sua usabilidade e saber propor aulas e atividades que
estimulem e levem à interação, negociação e resolução de problemas. Ela
possui uma variedade de instrumentos que auxiliam na aprendizagem
colaborativa de forma lúdica. Como a possibilidade de debate pelo bate-papo,
compartilhar links, anexar imagens, a escrita coletiva, dentre outros.
Enquanto os alunos interagem e constroem conhecimento, o professor além
de interagir pode acompanhar em tempo real ou não o desempenho através
do feedback (que a própria ferramenta disponibiliza) do que foi modificado e
realizado por cada aluno. O que auxilia na avaliação contínua sobre o
desempenho deles. Como dificuldades de compreensão e interação com os
colegas, por exemplo. (OLIVEIRA, et al, 2016, p. 7).

Na Tabela 5 temos algumas das principais características de usabilidade do
Google Docs.

Tabela 5 – Características e possibilidades do Google Docs
Características

Descrição

Compartilhamento

Ajuda na preparação de aulas e materiais em conjunto com outros
professores ou com os próprios alunos.

Colaboração

Como pode ser compartilhado, a colaboração com o texto e materiais
pode acontecer de forma rápida e em tempo real.

Feedbacks

A ferramenta permite que se faça comentários sobre o texto dos
alunos e que os outros alunos também deixem seus comentários e
contribuições.

Ensino online e offline

Pode-se escrever ou editar textos com ou sem internet.

Fonte: texto da tabela adaptado de Universia Brasil (2015 b).

32

De acordo com Ashof (2016), o armazenamento em nuvem é fornecido por algumas empresas de
tecnologia especializadas tais como o Google e Microsoft, que mantém servidores onde os arquivos
são armazenados. Para acessar estes arquivos de qualquer lugar e de qualquer computador ou
aparelho móvel, é necessário apenas um login e senha de segurança. Algumas empresas fornecem
este serviço gratuitamente e outra cobram para armazenamento de dados.
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Na Figura 16, temos uma ilustração da aparência da ferramenta Google Docs.
Cabe ressaltar sua semelhança com a ferramenta de edição de texto Word33, já
consolidado recurso do pacote Office da empresa Microsoft e amplamente utilizado
para a escrita de textos. A diferença maior entre ambos é que, enquanto o Word pode
ser utilizando tanto na nuvem quanto na versão desktop, o Google Docs está
armazenado unicamente na nuvem (com possibilidade de download para o desktop
ou outro dispositivo). Outra diferença marcante entre o Word e o Google Docs é:
enquanto o primeiro é pago, o segundo é inteiramente gratuito, facilitando, assim, o
seu uso para finalidades educacionais, principalmente em se tratando de escolas
públicas brasileiras que, de um modo geral não possuem condições de adquirir o
pacote office para o trabalho pedagógico. Além da edição simultânea por várias
pessoas de forma síncrona e assíncrona, os arquivos do Google Docs podem ser
salvos sem a necessidade de um dispositivo físico como por exemplo um pen drive34
(ou USB flash drive), pois essa ferramenta garante o arquivamento instantâneo de
todas as alterações nos documentos. Esta capacidade de reter todas as alterações
dos documentos editados nesta ferramenta, facilita a questão logística e dinamiza a
experiência da escrita que não fica condicionada a um dispositivo físico.

Figura 16 – Layout (aparência) do Google Docs

Fonte: autora.

33

Para acompanhar o mercado de editores de textos disponibilizados na nuvem a Microsoft
recentemente lançou o Word App que possibilita a edição de textos de forma online e compartilhada.
Esta é, portanto, mais uma opção para os que preferem um editor de textos mais compatível
visualmente com o Word tradicional.
34
O pen drive é um dispositivo de memória constituído por memória flash (EEPROM).
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A ferramenta Google Docs possibilita, portanto, a escrita colaborativa, uma
prática que, em função do aumento da presença das TD na sociedade, vem se
ampliando. De acordo com Cagliari (2016, p. 42):
A aprendizagem colaborativa significa que os colaboradores assimilam,
aprendem e compreendem os assuntos abordados, pois estão envolvidos na
criação, modificação e compartilhamento do conteúdo realizando o que é
exigido de cada um.

De acordo com Lowry et al (2004 apud CAGLIARI, 2016, p. 43), a escrita
colaborativa é uma prática social que aparece com cada vez mais força, isso se deve
pelo processo de globalização que requer que esse tipo de habilidade seja
desenvolvida.

Dessa

forma,

os

estudantes

que

aprendem

e

interagem

colaborativamente, podem se tornar capazes de construir o conhecimento de modo
mais significativo, de forma a desenvolver as habilidades intra e interpessoais.
Destaco duas recentes produções acadêmicas que trazem reflexões sobre os
usos e potencialidades do Google Docs para ensino e aprendizagem de escrita
colaborativa e que serviram como inspiração para a realização da experiência
investigativa que é descrita nesta pesquisa. A primeira produção trata-se de uma
dissertação de mestrado da autoria de Cagliari (2016), produzida na Universidade
Federal de Santa Maria, cujo título é: “Ser protagonista: produção colaborativa de
textos em língua inglesa”. Nessa pesquisa de mestrado, a autora utilizou o Google
Docs para a produção colaborativa de textos em língua inglesa com alunos do ensino
médio do Colégio militar de Santa Maria/RS. Essa pesquisa concluiu que trabalhar
com a escrita colaborativa utilizando o Google Docs foi muito relevante para a
aprendizagem dos alunos que se demonstraram bastante motivados e abertos a esta
nova experiência. A segunda produção de relevância para esta pesquisa é de autoria
de Oliveira et al (2016) da Universidade Federal da Paraíba que em seu texto
intitulado: “O uso da ferramenta Google Docs para a aprendizagem colaborativa”.
Nesse texto é apresentado um relato de experiência utilizando o Google Docs dentro
de um curso online para professores e licenciandos, com o objetivo de apresentar “[...]
como as ferramentas do Google podem contribuir para criar cenários de
aprendizagem inovadores” (Ibid., p. 1). Após o uso da ferramenta e análise, os autores
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puderam concluir que o Google Docs de fato possui os meios para que a
aprendizagem de leitura e escrita seja mais significativa e que, ao mesmo tempo,
favoreça os processos de interação e compartilhamento do conhecimento entre
professor e aluno, além da interação entre os próprios alunos que é feita dentro da
própria ferramenta.

7.2 OBJETIVO GERAL DA EXPERIÊNCIA INVESTIGATIVA

Nesta experiência investigativa proposta, pretendeu-se verificar quais os limites
e possibilidades de produção de LEF a partir do uso das TD.

7.2.1 Objetivos específicos da experiência investigativa
● Analisar como e se é possível criar um trabalho significativo utilizando as TD
que possibilite o desenvolvimento das competências e habilidades de LEF;
●

Compreender, descrever e analisar o comportamento/desempenho, os efeitos
e as impressões dos estudantes na utilização das ferramentas para
aprendizagem de LEF.

7.3 APORTE TEÓRICO, DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DA
EXPERIÊNCIA INVESTIGATIVA

A experiência investigativa foi realizada com uma turma de vinte e um alunos
do terceiro ano do ensino médio do Instituto Federal Farroupilha – Campus São
Vicente do Sul/RS, instituição na qual atuei durante três semestres letivos como
professora substituta de filosofia. Essa turma foi escolhida em função da familiaridade
com os conteúdos de filosofia e por demonstrarem alguma autonomia na realização
das atividades em sala de aula.
Para a realização desta experiência investigativa, utilizou-se como aporte
metodológico para produção de LEF, o método descrito por Rodrigo (2014) em seu
livro: “Filosofia em sala de aula”. De acordo com Rodrigo (Ibid.), existe uma grande
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dificuldade em se trabalhar o texto filosófico no ensino médio devido às várias
deficiências tanto em termos de cultura quanto de habilidades linguísticas dos
estudantes, principalmente no tocante àqueles que possuem menos acesso à livros,
bibliotecas e internet de um modo geral. Não obstante, frente à essa situação, se faz
necessária a criação de condições para que o trabalho com o texto filosófico possa
acontecer de forma a “[...] desenvolver, no interior do próprio ato de leitura, as
habilidades e competências requeridas para tanto” (Ibid., p. 53).
Rodrigo (Ibid.) sugere o trabalho com um método de leitura bastante conhecido
na área do ensino de filosofia e que visa preferencialmente privilegiar o procedimento
analítico, ou seja, decompor o raciocínio em partes e de forma ordenada. Esse método
é composto por três etapas:
1) Esclarecimento semântico e conceitual, ou seja, selecionar trechos curtos
que não apresentem grandes dificuldades do ponto de vista semântico e conceitual,
juntamente com uma abordagem que seja interessante para o estudante, assim como
de domínio do professor. Nesta etapa, são recomendadas consultas a materiais de
apoio;
2) Estruturação lógica do raciocínio que visa elencar os tópicos que são
abordados no texto em ordem lógica (introdução; desenvolvimento e conclusão).
Junto à isso, fazer divisões em cada uma dessas partes, a fim de esquematizar as
ideias principais em cada parte e identificar qual o ponto de vista defendido;
3) Visão sintética do texto: nesta etapa deve-se: a) identificar o tema ou assunto
do texto; b) identificar o problema ou pergunta que o autor tenta responder; c)
identificar a tese ou ideia central que responde à pergunta do autor.
Somado à estratégia de trabalho de LEF, foi proposto nesse experimento, uma
quarta etapa que consiste em:
4) Produção escrita: de forma a ir além da leitura e análise do texto filosófico
(ainda que análise e leituras sejam essenciais e importantes dentro do processo de
aprendizagem de filosofia). Nessa etapa, foi requerido que os estudantes
construíssem, conjuntamente, um texto contendo uma breve análise e discussão
sobre o texto filosófico trabalhado, buscando fornecer um breve panorama conceitual
e contextual que possibilitou ao autor a escrita e a forma de escrita do texto. Além
disso, os alunos deveriam resumir cada um dos pontos principais do texto e relacionar
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a ideia central dele com situações e/ou vivências do cotidiano, demonstrando, assim,
uma argumentação fundamentada no texto e em referências externas pesquisadas na
rede, que deveriam ser devidamente referenciadas.
A turma de estudantes foi dividida em três grupos: cada grupo foi representado
por um membro “porta-voz”, ou seja, um aluno que ficou responsável por se deter mais
da parte do gerenciamento das entregas e da organização do trabalho que foi
realizado, ainda que as relações dentro do grupo não fossem hierarquizadas. A
divisão do grupo foi feita pela professora, tendo como critério a ordem na chamada.
Mas a escolha do “porta-voz” ficou a critério de cada grupo. A divisão foi divulgada no
Grupo do Facebook com uma semana de antecedência antes do início da primeira
atividade, a fim de que os participantes pudessem se organizar previamente.
O texto escolhido para essa experiência investigativa foi: a primeira e a
segunda partes do livro “Discurso do Método” de René Descartes (1996). Esse texto
foi escolhido em função da turma estar trabalhando a disciplina de Epistemologia e
por se tratar de um filósofo já trabalhado em sala de aula. Levou-se em consideração,
portanto, a familiaridade com a temática, com o contexto histórico em que foi
produzido o texto e a filosofia do seu autor. De acordo com Severino (2001, p. 76):
Um texto não pode ser abordado fora de seu contexto, fora das circunstâncias
constituídas pelas malhas histórico-culturais que entrelaçam sentidos que
foram sendo produzidos, amealhados e articulados ao longo do tempo
histórico.

Dessa forma, apesar do texto ter uma certa complexidade teórica, apostou-se
na capacidade dos estudantes que foram acompanhados por mim desde o segundo
ano e demonstraram-se aptos para o trabalho com um material mais denso. Para
Santos (2012, p. 294 ), os textos dos filósofos são o “[...] manancial de onde os alunos
extrairão a matéria-prima de seu pensamento, aqueles com quem vão, primeiramente,
dialogar.” Portanto, a opção do texto selecionado para esta experiência investigativa
se deu em função das características específicas da turma e em função de um
trabalho didático e pedagógico que já vinha sendo desenvolvido com eles. Também,
cabe ressaltar que não é porque um texto é denso ou complexo que ele não deve ser
utilizado nas aulas de filosofia. Certamente devem existir critérios para a escolha e
seleção de materiais, entretanto, ao subestimarmos a capacidade dos estudantes ao
oferecermos apenas atividades e materiais que consideramos fáceis, estamos
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contribuindo para uma formação mediana e pouco desafiadora. Foi apostando nisso
que a decisão do uso deste texto específico foi mantida até o final da execução da
experiência investigativa.
A seguir, na Figura 17 temos a imagem da postagem do Texto a ser trabalhado
no ambiente do Grupo do Facebook a fim de que seja possível ter uma ideia da
apresentação do material para os alunos:

Figura 17 – Postagem do texto de René Descartes no Grupo do Facebook

Fonte: autora.

Esse texto poderia ser lido de forma online ou poderia ser baixado para os
computadores ou smartphones individuais dos alunos. Isto ficou à critério deles. A
ideia era facilitar o acesso ao texto independentemente de onde eles fossem lê-lo.

7.4 RESULTADOS COM O GRUPO DO FACEBOOK
Todos os alunos da turma foram convidados de forma online a participar como
membro do Grupo do Facebook que já havia sido previamente preparado e
organizado para as atividades iniciais. Cada um dos três grupos também foi convidado
a participar dentro do recurso para a sala de bate-papo (chat) da ferramenta35, onde
apenas os membros dos três grupos distintos estariam participando, juntamente da
professora que faria a mediação das trocas de mensagens e dúvidas que poderiam
ocorrer. Ou seja, foi estabelecido um chat para cada grupo.

35

O Chat é uma forma de comunicação a distância onde os participantes podem interagir em tempo
real, trocando informações, links, imagens áudios, etc.

164

Optei pelo uso do chat interno do Grupo do Facebook a fim de que os
estudantes pudessem trabalhar conjuntamente e obter auxílio sempre que necessário
por meio da comunicação direta comigo e com os colegas. Dessa forma, mesmo com
a disponibilidade do laboratório, membros do mesmo grupo optaram por não se reunir
fisicamente para a realização do trabalho em conjunto. Entretanto, não ficou vetada a
interação cruzada com os outros grupos via meios online e físico e nem a interação
presencial e física entre eles.
No tocante à familiaridade com o recurso, nas respostas ao questionário,
quando indagados se já haviam utilizando Grupos do Facebook em alguma outra
disciplina, 58.3% destes afirmaram nunca haver utilizado. Este número mostra que
quase metade da turma já tinha algum conhecimento sobre o modo de
operacionalização da ferramenta, que não é muito diferente de um perfil normal do
Facebook. Este conhecimento prévio do manuseio e operacionalização da ferramenta,
auxiliou nas dinâmicas propostas no ambiente. Quando indagados sobre as
dificuldades de acesso e compreensão do funcionamento da ferramenta, 100% dos
alunos afirmaram haver sido fácil de operacionalizá-la.
Cabe salientar que parte do trabalho realizado dentro da ferramenta de Grupos
do Facebook não aconteceu em encontros presenciais, mas sim diretamente na
ferramenta online de maneira assíncrona, nos tempos e espaços de preferência dos
alunos durante as três semanas em que o experimento estava sendo executado. A
maioria dos alunos afirmou haver realizado os acessos ao grupo diretamente de seus
smartphones, em suas casas ou utilizando o wi-fi do Instituto. Como sabemos, as
ferramentas assíncronas de acordo com Corrêa (2007) são aquelas em que os
interlocutores ou usuários podem interagir dentro de um sistema em tempos
diferentes, ou seja, não necessariamente quando os outros estão interagindo. Esse
foi um dos fatores que facilitou e otimizou o trabalho com o texto, bem como o meu
trabalho na orientação e correção das produções dos estudantes no decorrer das
atividades.
Dentro do Grupo do Facebook ficou disponibilizado o arquivo em formato .PDF
contendo o texto a ser trabalhado pelos estudantes, a saber: “Discurso do método” de
René Descartes, (1996) contendo a primeira e a segunda meditações, juntamente
com as instruções sobre os procedimentos da atividade em texto e em vídeo. Ficou
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disponível também no Grupo, um pequeno vídeo introdutório36 para a retomada da
filosofia de René Descartes que como dito anteriormente, já havia sido trabalhada com
os alunos. A atividade inicial que foi postada (disponibilizada) com uma semana de
antecedência ao primeiro encontro presencial e, corresponde à primeira etapa
mencionada por Rodrigo (2014), a saber: esclarecimento semântico e conceitual. A
seguir, temos a descrição e análise das etapas de trabalho com o texto.

7.4.1 Etapa 1 - Esclarecimento semântico e conceitual

A partir da uma postagem contendo o texto e os vídeos explicativos, todos os
alunos foram convidados a, primeiramente, ler o texto individualmente. Após isso, foi
solicitado que os alunos selecionassem uma palavra ou conceito que não conheciam
ou que considerassem importante para a compreensão do texto. Em um segundo
momento, eles tinham como tarefa buscar o significado da palavra/conceito (na
internet) ou em livros da biblioteca, bem como a postar as palavras e suas elucidações
no grupo para a visualização de todos os participantes. Também foi sugerido que os
alunos “curtissem” e comentassem a postagem dos colegas e, caso achassem
necessário, deveriam ajudar na elucidação dos conceitos, fazendo sugestões,
adendos ou correções. Destaca-se aqui a importante da clareza e objetividade das
orientações fornecidas aos estudantes, sobretudo no ambiente virtual, onde a leitura
precisa acontecer de forma mais dinâmica e fluída. Evitou-se muita poluição visual na
postagem das orientações e também o uso de figuras ilustrativas, uma vez que o vídeo
gravado por mim já trazia elementos imagéticos para o ambiente. A seguir, pode-se
visualizar na Figura 18 as instruções dadas aos alunos no Grupo do Facebook em
texto e em vídeo:

36

Link para o vídeo que foi disponibilizado pelos alunos no Grupo do Facebook:
https://www.youtube.com/watch?v=We3WMDmr8SY
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Figura 18 – Postagem das instruções da Etapa 1 de atividade de LEF no Grupo do
Facebook

Fonte: autora.

Nessa etapa do trabalho, pôde-se notar um bom engajamento por parte dos
alunos. Alguns deles postaram até mais de um conceito, explicando-o, fornecendo até
mesmo imagens e vídeos para ilustrar. Os alunos demonstraram bastante autonomia
para a busca em sites de referência. Entretanto, não foram capazes de citar da
maneira correta quais foram as fontes de busca, apesar da solicitação de referências
nas instruções da atividade.
A seguir, na Figura 19, temos a imagem ilustrando a participação dos alunos
na atividade. Os nomes e fotos de perfil foram apagados a fim de preservar a
identidade e sigilo dos participantes da experiência investigativa.
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Figura 19 – Participação dos estudantes nas postagens sobre os conceitos
desconhecidos a serem elucidados

Fonte: autora.

Na questão de número 12 do questionário aplicado posteriormente à
experiência investigativa, os alunos foram convidados a responder sobre suas
impressões acerca do nível de dificuldade em trazer a elucidação dos
conceitos/termos desconhecidos em forma de postagem. Pode-se notar que, embora
os alunos no decorrer da atividade, aparentemente, não tenham demonstrado
dificuldades na pesquisa e postagem no Grupo do Facebook, quase metade dos
estudantes respondeu que a atividade foi de nível moderado. Na pergunta de número
13 do questionário, foi indagado se, para a elucidação dos conceitos, os alunos
utilizaram algum site de busca na internet. Surpreendentemente mais da metade
afirmou não ter buscado em nenhum site a resposta, ainda que a possibilidade de
busca online não tivesse sido descartada na orientação da atividade. Podemos
observar os números de respostas nos Infográficos 5 e 6:
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Infográfico 5 – Nível de dificuldade na elucidação de conceitos

Fonte: autora.

Infográfico 6 – Utilização ou não de sites de busca

Fonte: autora.

É possível perceber nesse tipo de resposta três hipóteses: a primeira seria
sobre a relutância que muitos estudantes sentem em admitir que fazem consultas à
sites na internet na realização de pesquisas para as atividades e trabalhos das
disciplinas, mesmo que eles, na maioria das vezes, usem este recurso. Talvez isso
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deva-se a fato de muitos professores proibirem a consulta a materiais na internet
durante a realização de atividades, sejam avaliativas ou não. Em geral, esta atitude
de tecnofobia ou de recusa ao uso das TD para consulta de materiais de apoio por
parte dos professores, manifesta-se como medo e recusa da tecnologia, de forma que,
encara as TD como instrumentos de influência maléfica pelos seus efeitos destrutivos
na educação e nos costumes, bem como num possível empobrecimento e
descaracterização da cultura (SILVA, 1999). Essa postura por parte de professores e
também da escola de um modo geral que muitas vezes proíbe o uso de smartphones
na sala de aula, pode ser uma das causas do receio que o aluno tem em admitir que
realizou pesquisas utilizando as TD, o que na realidade é um problema, visto que
parece que o aluno não está aprendendo a fazer consultas na rede de maneira
adequada e, muito menos, aprendendo referenciá-las corretamente. Dessa forma,
parece que a escola ao rejeitar o uso das TD para as pesquisas e consultas dos
alunos, marginaliza a realidade das informações que estão disponíveis em rede e
nega ao aluno a possibilidade de extrair o que estas têm de conteúdos válidos e
significativos para a construção do conhecimento. De acordo com Palfrey & Gasser
(2008) os professores estão preocupados com o fato de se sentirem desacreditados
frente aos “Nativos Digitais” que, estão mostrando que as habilidades que eles
transmitiam ao longo do tempo estão se perdendo ou tornando-se obsoletas e que o
sistema pedagógico não está acompanhando as mudanças no cenário digital. E,
também, frente a cultura do copy/paste (copiar e colar), ainda existe uma grande
suspeita e desconfiança em proporcionar aos alunos a oportunidade de fazer pesquisa
na rede.
A segunda hipótese seria o fato dos alunos não possuírem um bom
entendimento sobre qual seria a maneira correta de fazer referência às páginas e
materiais consultados na internet. Quando questionados sobre quais fontes eles
utilizaram para a pesquisa dos termos, várias respostas desconexas surgiram,
mostrando que no final das contas, eles ainda não sabem como realizar pesquisa de
forma completa, citando fontes. Podemos observar no Infográfico 7 a resposta dos
alunos quando indagados acerca dos sites consultados para a pesquisa. Além de
poucos alunos haverem mencionado de onde tiraram as elucidações dos conceitos
pesquisados, a maioria não soube como citar adequadamente.
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Infográfico 7 – Resposta à pergunta pelos sites consultados ou não pelos estudantes

Fonte: autora.

Uma terceira hipótese é um pouco dura, mas reflete a realidade do contexto
educacional brasileiro como mostra a pesquisa PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) de 2015, onde aponta que mais de 51% dos estudantes
brasileiros não possuem o patamar que a OCDE (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) estabelece como necessário para que se possa exercer
plenamente sua cidadania, considerando sua capacidade de leitura. De acordo com
Cruz & Bermúdez (2016), eles não ultrapassaram o nível 2 dentro da escala de
avaliação. Podemos ter uma ideia dos hábitos de leitura descritos pelos estudantes
em resposta à questão de número 4 do questionário aplicado aos alunos participantes
e que está disponível no Gráfico 3. O hábito de leitura que mais se destaca é realizado
na internet, apresentando 33.3% das respostas. É na internet que eles acessam
artigos e notícias, principalmente via redes sociais. Já a leitura de livros físicos e livros
digitais tiveram a mesma porcentagem, ou seja 16.7%, bem como a leitura de livros,
revistas e jornais. 16,7% afirmaram ler livros físicos e 16,7% leem revistas e jornais.
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Infográfico 8 – Hábitos de leitura dos alunos participantes da experiência
investigativa

Fonte: autora

Podemos ter uma ideia sobre essas três hipóteses a partir das respostas à
questão de número 14 no Infográfico 7, onde é indagado aos estudantes quais as
fontes consultadas para a busca dos esclarecimentos das palavras desconhecidas do
texto.
Quando os alunos foram indagados se já haviam lido algum livro de filosofia,
75% respondeu que não, 16,7% disseram não se lembrar e 8,3% disseram que sim.
Mesmo eles estando no terceiro ano do ensino médio e com a disciplina de filosofia
desde o primeiro ano, pode-se perceber que o acesso e frequência de livros de
filosofia ainda são muito raros. Provavelmente o contato maior dos estudantes com
textos filosóficos seria por meio do livro didático de filosofia que possui alguns excertos
de obras filosóficas clássicas.

7.4.2 Etapas 2 e 3 - Estruturação lógica do raciocínio e visão sintética do texto

Nestas etapas, os três grupos foram convidados a construir colaborativamente,
por meio do chat disponível na ferramenta de Grupo do Facebook, a identificação das
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partes do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão). Juntamente a isto,
deveriam responder às seguintes questões:
1) Qual é a questão de que o texto está tratando?
2) Qual a posição do filósofo sobre essa questão?
3) Quais os argumentos utilizados pelo filósofo para fundamentar sua posição?
Observou-se nessas etapas uma certa demora na resposta dos alunos, sendo
necessário enviar mais de um lembrete online via Grupo do Facebook para que eles
concluíssem a atividade antes do próximo encontro presencial. Nessas atividades,
apesar das dificuldades de interpretação, todos grupos conseguiram concluir o que foi
solicitado. Percebeu-se também, uma certa dificuldade em identificar as partes do
texto, bem como uma grande dificuldade em responder sobre a questão central do
texto, posição do filósofo e argumentos utilizados, podemos ver um exemplo disso na
imagem abaixo:

Figura 20 – Resposta 1 da etapa e de leitura e análise do texto

Fonte: autora.

Apesar do nível de exigência da atividade não ser muito alto, foi possível
observar bastante dificuldade nos três grupos em realizar esta tarefa e a ajuda minha
ajuda foi solicitada várias vezes. Apesar da possibilidade de encontrar ajuda junto aos
colegas de forma colaborativa, os alunos não pareciam seguros para determinar as
partes do texto e responder às questões sozinhos. Constatou-se, portanto, a grande
dificuldade de leitura e compreensão, bem como a falta de habilidade em identificar a
estrutura textual, fator crucial para o entendimento do texto e também para posterior
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produção a partir da leitura deste.
Na Figura 21 temos mais um exemplo das respostas de dois grupos à segunda
atividade proposta. Nota-se que mesmo estando em ambiente online e de acesso a
todos os membros participantes, os dois grupos postaram a mesma resposta porém
com algumas alterações. Ou seja, os grupos distintos copiaram a mesma resposta e
a postaram como se fossem diferentes. Após esta atividade haver sido postada desta
forma pelos dois grupos, senti a necessidade de abrir um pequeno espaço durante as
atividades da experiência investigativa para falar sobre a questão da autoria e cópia.
Os grupos resolveram refazer a atividade mas ao cabo não concluíram esta tarefa
dentro de tempo hábil.

Figura 21 – Respostas 2 e 3 da etapa e de leitura e análise do texto

Fonte: autora.

Quando indagados sobre a dificuldade de compreensão do texto trabalhando,
58.3% dos alunos alegaram dificuldade média como podemos ver no Infográfico 9,
embora tenha ficado evidente, mediante a leitura das respostas à atividade que a
dificuldade tenha sido maior do que a afirmada por eles:
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Infográfico 9 – Sobre o trabalho com o texto “Meditações” de Descartes

Fonte: autora

Acerca das dificuldades encontradas pelos alunos de filosofia no tocante a
leitura e compreensão de textos filosóficos, Benetti (2005), em seu texto “Dificuldades
e possibilidades que constituem o processo de ensino aprendizagem nas escolas”,
problematiza acerca do ensino-aprendizagem de filosofia a partir das percepções de
alunos do ensino médio, bem como a partir das metas educacionais propostos nos
livros de introdução ao ensino de filosofia mais utilizados pelas escolas. A autora
problematiza a ideia de espontaneidade e predisposição do aluno para o filosofar que
está presente nas metodologias de ensino e também, no que se refere aos alunos,
problematiza acerca da “[...] falta de sentido dos conteúdos filosóficos trabalhados em
sala de aula” (Ibid. p. 303). Para a autora, uma das dificuldades apontadas pelos
alunos quando indagados acerca da aula de filosofia diz respeitos à complexidade dos
textos de filosofia, como podemos ver nos extratos das falas dos alunos abaixo:
- “Este texto não diz nada assim como, a filosofia que explica, explica e
ninguém entende o porquê, logo o texto é um texto filosófico”.
- “Eu sinceramente, gostava de refletir sobre textos, discuti-los com os grupo,
mas textos atuais, que tenham a ver com nosso cotidiano. Acho que textos
de pensadores antigos são muito complexos para pessoas que estão
começando” (Ibid. p. 309).

De acordo com Benetti (Ibid.), fica evidente as dificuldades enfrentadas pelos
alunos frente aos textos que eles chamam de incompreensíveis e que não tem relação
com seu cotidiano. Também no tocante às questões mais técnicas e formais de
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identificação da partes de um texto, apesar dos alunos envolvidos na experiência
investigativa, em outras oportunidades, já haverem trabalhado com estruturas
textuais, dentro dessa experiência em específico, eles pareceram um pouco perdidos.
Talvez isso se deva ao fato do texto em questão não trazer uma narrativa muito linear
como no caso de contos, romances ou textos extraídos de notícias de jornais, ou seja,
materiais que talvez os alunos estejam mais habituados a ler, inclusive nas aulas de
filosofia. Sem contar o fato de o texto não possuir nenhum recurso de imagem à
disposição, pois, como sabemos, os jovens atualmente vivem imersos na cultura
imagética, são a “geração Youtube”, como destaca Manovich (2012), que aprende por
meio de um estilo de comunicação transversal imagética que, aparentemente, parece
mais interativa e acessível do que um texto, ainda que este esteja disponibilizado em
ambiente virtual.
Quando indagados no questionário sobre as dificuldades em identificar junto
com seu grupo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão no texto, 25% por cento
dos alunos acharam difícil, 33.3% considerou de dificuldade moderada e 41%
considerou uma atividade fácil. Os que consideraram difícil deveriam justificar o
motivo. A seguir algumas das justificativas dos alunos transcritas:

- “pois é uma atividade demorada” (Aluno 1);
- “Não gosto de português” (Aluno 2);
- “Interpretação do texto” (Aluno 3);
- “ouve uma certa dificuldade em localizá-las por a ver uma
linguagem mais difícil” (Aluno 4).37

Percebemos por meio das respostas dos alunos que de fato houveram
dificuldades com relação à leitura e à compreensão. Essas dificuldades se refletiram
em suas produções durante as etapas da experiência investigativa, onde foram
requeridas as suas habilidades e conhecimentos tanto da língua portuguesa quando
em linguagem e ortografia. A dificuldade se mostrou ainda maior em se tratando de

37

As respostas dos alunos foram transcritas exatamente como eles escreveram e contém os erros de
português originais, sem modificações ou adequações.
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uma leitura e uma escrita mais apuradas e que exigia além de interpretação de texto,
leitura e escrita mais reflexivas.
Não há dúvidas de que a leitura de textos filosóficos apresentam uma
considerável dificuldade para os alunos do ensino médio, seja em função do
vocabulário que os filósofos utilizam, seja pela falta de conhecimento do contexto
históricos em que aquela obra foi produzida, ou até mesmo pela falta de compreensão
do problema que está sendo discutido na obra. Segundo Santos (2012), existem
alguns filósofos cujas obras são de mais difícil compreensão, como no caso de Kant.
Não obstante, algumas obras são mais acessíveis, “Como exemplos, podemos citar a
Alegoria da Caverna, de A República, de Platão, trechos das Meditações Metafísicas
e do Discurso do método, de René Descartes.” (Ibid, p. 295). Não obstante, o que
podemos constatar é que o sucesso dos alunos nesta atividade de LEF dependia de
processos muito anteriores de preparação para leitura e escrita mais apurados para o
exercício de LEF. Processos esses, que, remetem à aprendizagem de leitura e escrita
mais básicos e que deveriam ter sido aprendidos ainda nas séries iniciais e que hoje,
no terceiro ano do ensino médio demonstram não terem sido suficientes ou
satisfatórios em termos de aprendizagem e fixação do conhecimento adquirido. Ou
seja, a dificuldade de ler, interpretar e escrever sobre um texto filosófico acaba por ser
apenas a ponta de um iceberg de carências e de deficiências da aprendizagem de
leitura e escrita de um modo geral.
Sobre o uso da ferramenta, cabe ainda destacar que a possibilidade de
observação que esta proporciona é direta e participativa, pois, dentro da
comunidade/grupo permite desenvolver uma percepção acurada e extremamente
sensível às variações comportamentais nas relações entre os membros desta
comunidade digital.
Dentro desta experiência investigativa, pude constatar que, uso do Grupo do
Facebook, embora as dificuldades de leitura e escrita dos alunos, trouxe vários pontos
positivos para a execução da proposta de trabalho com o texto. Destaco alguns deles:
-

A ferramenta demonstrou ser de fácil acesso e compreensão do
funcionamento;

-

Proporcionou diferentes formas de explicação da atividade (tanto em texto
como em vídeo), o que facilitou a compreensão por parte dos alunos do que
eles deveriam fazer;
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-

Foi crucial na otimização do tempo, dando liberdade para os alunos executarem
a atividade no seu próprio ritmo, e, também, otimização do tempo de contato
do aluno com a atividade que, na modalidade totalmente presencial se restringe
a uma hora por semana;

-

Possibilitou o acompanhamento da execução das atividades em tempo real e
a emissão de lembretes, recados e alertas em tempo real;

-

Possibilitou o feedback aos alunos e o esclarecimento de dúvidas em tempo
real;

-

Os alunos puderam comunicar-se entre eles sem a necessidade de encontro
presencial, destacando-se, portanto, o caráter flexível da ferramenta;

-

Como as postagens ficavam visíveis a todos os membros do grupo, percebeuse o esforço e o cuidado que os alunos buscaram ter em escrever da maneira
correta as respostas às atividades.

-

A ferramenta facilitou a colaboração entre os membros dos grupos para a
execução das atividades.
Com, isso, terminadas as postagens referentes à segunda e à terceira etapas

do trabalho com o texto, passou-se para a ferramenta de texto colaborativo Google
Docs a fim de ampliar a possibilidade de experimentação escrita mais elaborada dos
alunos em um ambiente que permite uma nova maneira de escrever em grupo.

7.5 RESULTADOS COM O GOOGLE DOCS
7.5.1 Etapa 4 - Produção escrita

Nessa etapa, na ferramenta Google Docs, foi requerido que os estudantes
construíssem um texto colaborativamente divididos nos mesmos três grupos originais.
Para a construção do texto, foram dadas instruções prévias e alguns critérios, a saber:
deveria conter uma breve análise e discussão sobre o texto, de modo a relacioná-lo
com situações e/ou vivências do cotidiano, demonstrando, desse modo, uma
argumentação fundamentada no texto e em referências externas pesquisadas na
internet, que seriam devidamente referenciadas. Os pontos que deveriam ser
abordados na etapa da escrita foram descritos no próprio arquivo de texto de cada
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grupo como mostra a Figura 22. As instruções para a construção do texto colaborativo
foram:
-

Na introdução: trazer um panorama explicativo da vida e obra do autor do texto,
explicando os motivos pelos quais ele escreveu este texto e o que ele pretendia
com esta escrita (quais perguntas ele estava tentando responder) - mínimo 8
linhas;

-

No desenvolvimento: fazer um resumo com as suas palavras de cada um dos
13 pontos do texto - mínimo 2 linhas para cada ponto;

-

Na conclusão: finalizar apontando os pontos positivos e negativos que o grupo
encontrou no texto do autor levando em consideração: a época em que foi
escrito, o tipo de pensamento do autor e as respostas que este tentava
encontrar - mínimo 6 linhas.

Figura 22 – Arquivo do Google Docs utilizado por um dos Grupos de alunos contendo
as orientações na parte inicial

Fonte: autora.

Nesta quarta e última etapa do trabalho, percebeu-se uma pequena dificuldade
inicial de compreender como funcionava a ferramenta de escrita colaborativa. Foi
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muito

interessante

observar

como,

gradualmente,

os

estudantes

foram

compreendendo seu funcionamento e se organizando para que a escrita ocorresse de
uma forma organizada. Houve a necessidade de que papéis fossem distribuídos entre
os integrantes do grupo, em que cada um era designado para responder uma parte
das questões solicitadas e, posteriormente, conferir se estava correto. Para isso,
também, inicialmente, os estudantes, por iniciativa própria decidiram utilizar fontes de
cores diferentes para identificar quem estava escrevendo, a fim de evitar confusão e
que o trabalho já feito fosse apagado por outro colega desavisado.
Observou-se dificuldade em escrever um texto corrido, pois sentiam sempre a
necessidade de dividi-lo em tópicos. Pareciam sentir-se mais organizados dessa
forma e foi permitido que eles trabalhassem assim até a conclusão de todas as etapas
do trabalho com o texto. Entretanto, eles receberam a orientação de que deveriam
juntar as partes em um único texto corrido ao final da atividade.
Observou-se no decorrer da atividade de escrita colaborativa no Google Docs
a constante necessidade da minha mediação para a organização do trabalho e
utilização da ferramenta de forma adequada. Mediação essa, que de acordo com
Masetto (2005), diz respeito a atitude do professor que se porta como um facilitador
que ajuda o aluno a fazer as conexões de aprendizagem.
No decorrer de duas semanas de trabalho, somente no final, os estudantes
descobriram que também poderiam utilizar a ferramenta de bate-papo (chat) que
existe dentro do próprio Google Docs, o que parece ter facilitado a comunicação entre
eles no momento da finalização da escrita.
Por diversas vezes, os estudantes solicitaram minha ajuda para compreensão
do texto, pois mesmo eles havendo lido pelo menos duas vezes, algumas partes
pareciam ainda obscuras, o que acabou por atrapalhar a produção da escrita.
Conforme Horn & Valese (2012, p. 174) ”[...] a leitura filosófica de um texto filosófico
não se esgota numa primeira vez. Ela deve ser mais de aproximação, que de
compreensão ou de interpretação. Para Fabbrini (2005, p. 14) a leitura filosófica é
“exercício de paciência”. Foi justamente a falta de paciência para a leitura e para uma
escrita mais atenta que foi observada nos alunos, principalmente na etapa da escrita,
visto que a partir do momento em que eles tinham acesso não somente ao Google
Docs, mas à outros sites e informações, houve uma grande dispersão da atenção,
dificultando uma escrita mais elaborada. Por diversas vezes os alunos acessaram
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sites que não se relacionavam com a atividade que estava sendo realizada e eu, como
professora tive de orientá-los para a necessidade de não fazerem isso sob pena de
não haver tempo hábil para o término da atividade com qualidade. É interessante
mencionar a dispersão que o acesso à internet durante um processo de estudo, de
pesquisa ou de escrita pode produzir. Nicolas Carr (2011) afirma que com o uso
constante das TD, estamos redesenhando o nosso cérebro para que ele tenha
preferência por informações mais curtas, ou seja, quando é necessário uma leitura e
um período de concentração maior, os estudantes, já acostumados com a dinâmica
mais rápida dos textos curtos e das informações instantâneas parecem dispersar com
mais facilidade. O romancista e escritor Jonathan Franzen afirma ser impossível
escrever um bom romance em um computador conectado à internet e opta pelo uso
de uma máquina desconectada totalmente da internet enquanto escreve (VAZQUEZ,
2014). Sabemos, portanto, que a internet é uma fonte de dispersão como nunca antes
tivemos na história da humanidade, não obstante este não é um motivo pelo qual
devemos desistir de utilizá-la, principalmente em se tratando de atividades de ensino
e aprendizagem. Precisamos como educadores perceber as necessidades e tempos
que os alunos demandam para a realização de uma atividade online a fim de
adaptarmos para este contexto e esta demanda. Talvez seja necessário repensar em
estratégias que contemplem pausas entre as atividades ou então momentos em que
os alunos possam, em meio às atividades, realizar as consultas e leituras as quais
estão interessados aprendendo a gerenciar o tempo e a atenção.
Na última etapa do experimento, os alunos foram indagados sobre quais as
funcionalidades do Google Docs que mais chamaram-lhes a atenção. O ponto que
teve maior destaque nas respostas foi a interação com os colegas, que parece ter sido
um fator crucial para a elaboração do texto, como podemos observar na seguinte
resposta:

- “É muito prático pois você pode ver o que os seus
companheiros estão digitando, e todos do grupo tem ele (o texto)
disponível” (Aluno 1).

Podemos também ver a questão da apreciação do fator interação aparecer na
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seguinte afirmação:

-“Todos podem fazer algo juntos, interagindo de uma forma
melhor” (Aluno 2);

Quando indagados sobre o que acharam da construção do texto utilizando a
plataforma, foi evidente que tiveram mais dificuldades com o texto em si, do que com
a ferramenta utilizada. Podemos observar isso nas seguintes afirmações:

- “Foi difícil interpretar o texto em si” (Aluno 3);

Outro comentário sobre a facilidade em utilizar a ferramenta:

- “A construção do texto foi fácil, pois houve uma escala no grupo
com cada um fazendo suas respectivas funções” (Aluno 4).

Quando indagados sobre qual foi a maior dificuldade durante a construção do
texto no Google Docs e o que foi mais fácil, tivemos as seguintes respostas:

- “Não gostei muito de escrever mas foi fácil juntar o trabalho”
(Aluno 5);
- “Não achei dificuldade nele e sim gostei muito de utilizá-lo por
ser uma ferramenta que todos colaboram com suas ideias
juntamente” (Aluno 6);
- “A dificuldade é que posso alterar o texto de outro colega
facilidade é que o texto se constrói com várias pessoas fazendo
ao mesmo tempo” (Aluno 7).

Um dos problemas também ressaltados pelos estudantes foi a questão da
possibilidade de alterar a escrita do colega sem o consentimento dele. Dessa forma,
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uma das reclamações feitas durante a realização da etapa da escrita foi a perda do
trabalho quando um colega apagava ou substituía a informação digitada por outro
colega. Essa, talvez, seja uma funcionalidade da ferramenta que mereça
esclarecimento prévio aos alunos, a fim de que não sejam perdidos os conteúdos já
digitados no documento.
Mesmo em meio às dificuldades enfrentadas pelos alunos no que diz respeito
à leitura, interpretação e escrita, pôde-se observar, durante os momentos de trabalho
na plataforma Google Docs, uma potencialidade dentro do que Lévy (1998) chama de
inteligência coletiva. A inteligência coletiva para Lévy leva em consideração aspectos
da teoria de Darwin, ou seja, considera a seleção natural, as mutações genéticas e a
transmissão de características herdadas.
Com o uso das TIC, portanto, novas conexões neurais tem se estabelecido. De
acordo com Prioste (2013, p. 239) “Os processos cognitivos são concebidos num
contexto de trocas e de adaptação, pressupondo uma inteligência que não pertence a
ninguém, mas que se revela nas trocas sociais mediante um ambiente que favoreça
essas permutas”. De fato, alguns ambientes virtuais, como no caso do Google Docs,
podem facilitar essa permuta ou troca e fomentar o uso destes processos cognitivos
novos, emergindo, assim, uma construção colaborativa do conhecimento.
Quando indagados se gostariam de fazer outras atividades utilizando o Google
Docs, 66% dos alunos afirmaram que sim, 25% afirmaram que talvez e 8.3%
afirmaram que não. Quando eles foram indagados, na pergunta de número 27, se o
era possível construir bons textos utilizando ferramentas colaborativas como o Google
Docs, 83.3% dos alunos responderam que sim. Quando indagados sobre dificuldade
ou facilidade em construir o texto no Google Docs, 75% respondeu que foi fácil.
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Infográfico 10 – Sobre a construção do texto usando o Google Docs

Fonte: autora.

À esta mesma pergunta os alunos deveriam dar suas justificativas explicando
os motivos de terem considerado o uso do Google Docs para a construção do texto
fácil, moderado ou difícil. Os que consideraram fácil responderam:

- “Pois é muito semelhante ao convencional”. (Aluno A);
- “Fica mais prático a comunicação e a estruturação do trabalho
e o instrumento em si é ótimo.” (Aluno B);
- “Achei bom por todos poderem construir juntos” (Aluno C);
- “A construção do texto foi fácil, pois ouve uma escala no grupo
com cada um fazendo as suas funções.” (Aluno D).

Os alunos que disseram haver encontrado dificuldades com a ferramenta
disseram o seguinte:

- “Não me adaptei.” (Aluno E);
- “Meio confuso”. (Aluno F);
- “Interpretar o texto em si”. (Aluno G).

Quando indagados sobre a maior dificuldade e o que foi mais fácil na
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construção do texto na ferramenta, os alunos deram mais detalhes, afirmando:

- “Não gostei muito de escrever mas foi fácil de juntar o trabalho”
(Aluno H);
- “Não achei dificuldade nele e sim gostei muito de utilizá-lo por
ser uma ferramenta que todos colaboram com suas ideias
juntamente” (Aluno I);
- “Mais fácil de dividir o que cada um faria e poder ver
instantaneamente o que seus colegas estão digitando. Nenhuma
dificuldade em relação ao Google Docs” (Aluno J);
- “A dificuldade é que posso alterar o texto de outro colega
facilidade é que o texto se constrói com várias pessoas fazendo
ao mesmo tempo” (Aluno K).

No tocante ao uso das ferramenta Google Docs, apesar das grandes
dificuldades dos alunos em realizar a atividade de escrita, pude constatar alguns
pontos positivos e potencialidades. Destaco alguns deles:
-

A ferramenta se mostrou bastante intuitiva e de fácil acesso aos estudantes;

-

Foi possível realizar um acompanhamento em tempo real da atividade de
escrita, facilitando o feedback e a correção de erros;

-

A comunicação dentro da própria ferramenta se demonstrou bastante útil tanto
para

a

comunicação

entre

os

alunos

quanto

para

a

orientação

professora/alunos;
-

Foi possível observar a interação e a colaboração na construção dos textos de
cada grupo, pois a ferramenta possibilitou o acesso de todos os participantes
ao mesmo tempo.

-

Otimização do tempo de aula e atividades dos alunos para além dos 50 minutos
semanais, pois os alunos podiam acessar a atividade e contatar os colegas do
grupo no horário e local que preferirem.
Embora os alunos tenham apresentado inúmeras dificuldades como

mencionadas anteriormente, podemos concluir que, o uso da ferramenta Google Docs
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pode ser uma possibilidade dentro do ensino de filosofia no ensino médio. Esta se
apresenta como um recurso a mais que tem a potencialidade de proporcionar aos
alunos um espaço dinâmico para a escrita e para a troca de ideias, embora tenha
ficado evidente uma certa ansiedade e pressa em finalizar a atividade. Esta pressa e
essa ansiedade parecem ser características do nosso tempo, onde todas as
informações circulam na velocidade da hiperconexão. Mas mesmo assim, não
podemos desistir e deixar de apropriar-se destes espaços virtuais para ensinar
filosofia, precisamos sim investir tempo, planejamento e preparação para melhor
utilizarmos as TD a favor de um ensino de LEF de qualidade e significativo.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa busquei delinear algumas reflexões e problematizações acerca
de como podemos pensar a leitura e a escrita em filosofia em um mundo no qual
estamos imerso nas tecnologias digitais, que por sua vez, produzem efeitos na escola
e nas nossas formas de ler e de escrever. No decorrer do seu desenvolvimento pude
mapear algumas importantes reflexões sobre as dinâmicas de LEF em suas mais
diversas facetas, no que tange ao ensino da filosofia no Brasil. Delineei perspectivas
de LEF, a partir de cinco aspectos ou categorias centrais: 1) Interface com a formação
de professores de filosofia; 2) Políticas públicas para a educação; 3) Aspectos
metodológicos próprios da tradição filosófica; 4) Tecnologias Digitais. 5) Tentativas,
experimentos e ensaios de práticas de LEF utilizando as TD por parte de professores
filosofia.
Iniciei a pesquisa na esperança de conseguir respostas mais concretas para as
dificuldades apresentadas pelos professores de filosofia que participaram da minha
investigação de mestrado. Tais professores, há quatro anos, quando afirmaram, nas
reuniões de grupos focais, que uma das maiores dificuldades enfrentadas por eles era
ensinar os jovens do ensino médio, os Nativos Digitais, a ler e escrever na aula de
filosofia despertaram em mim o desejo de investigar os motivos destas dificuldades e
de que forma elas poderiam ser superadas se houvesse a consideração e a inserção
das TD nas atividades de leitura e escrita nas aulas de filosofia. Com o passar do
tempo, com as leituras, orientações e análise do corpus da pesquisa, percebi que LEF
não é um tema trivial no campo do ensino de filosofia e que, sobretudo, com as TD,
pode ser ainda mais desafiador, pois, além do professor de filosofia precisar lidar com
as dificuldades específicas de LEF, ele também se vê em meio à uma realidade de
precariedade na formação dos estudantes no que tange especificamente às
habilidades de leitura e escrita, de um modo geral.
A partir dos autores estudados pude perceber a crescente preocupação com a
realidade das TD no ensino de filosofia e com as questões relativas às metodologias
e princípios que orientam o ensino e a aprendizagem de LEF. Também constatei que
existem, sim, interesses e expectativas de que o ensino de filosofia não se distancie
da realidade dos jovens do ensino médio brasileiro, bem como sugere-se o
enfrentamento das mudanças ocasionadas pela massiva inserção das TD no cotidiano

187

dos estudantes.
Além dos autores pertencentes ao corpus da pesquisa, também busquei textos
e obras de importantes pesquisadores. Tais obras buscam refletir e indicar
contribuições acerca dos efeitos e perspectivas das TD na esfera do ensino e
aprendizagem de um modo geral e, em específico como sobre como as TD
influenciam a esfera cognitiva e as novas formas de leitura e escrita caracterizadas
hoje pela hipertextualidade, instantaneidade, velocidade e fluidez. Estes autores me
ajudaram na compreensão e aprofundamento de conhecimentos que vão além da
instrumentalização dos professores, mas que colaboram com o entendimento acerca
de como as TD promovem profundas mudanças nas formas como aprendemos e nos
relacionamos com textos.
Procurei nesta pesquisa, resgatar um panorama sobre a Leitura e Escrita em
Filosofia na tradição filosófica, demonstrando que além desta ser uma temática
bastante controversa, também se apresenta como central dentro do que se entende
por produzir e ensinar filosofia desde os primórdios até os tempos atuais.
A partir da experiência investigativa, desenvolvida durante a realização da tese,
pude ter um pequeno panorama das potencialidades, limites e perspectivas com
relação ao uso de ferramentas das TD para o ensino e a aprendizagem de LEF no
contexto do ensino médio. Observei que, para além do manuseio da ferramenta
tecnológica propriamente dita, existem inúmeras outras questões que envolvem o
desenvolvimento das habilidades e competências de LEF no ensino médio, tais como
a aprendizagem de leitura e interpretação de textos, a capacidade de concentração,
bem como de reflexão e paciência. Tais questões devem ser levadas em consideração
para que se possa avaliar o sucesso ou o insucesso dos alunos neste tipo de atividade
específica da filosofia.
Nossa pesquisa certamente abordou alguns aspectos já delineados e
conhecidos pelos pesquisadores da educação e do ensino de filosofia, tais como: a
questão das novas dinâmicas que as TD impõem para a aula de filosofia; as carências
de formação inicial do professor de filosofia que reflete na aprendizagem dos
estudantes; a perceptível falta de interesse e concentração dos chamados Nativos
Digitais para o exercício de leitura; as novas configurações de nossa sociedade, que
impõem para a escola a necessidade de mudança e a criação de novas estratégias
para o ensino desta e das futuras gerações; as dificuldades de se Ler Escrever em
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Filosofia em uma época em que a leitura e a escrita se dão de maneira instantânea,
veloz e em tempos e espaços diferentes, entre outros aspectos. Não obstante,
acredito que a principal contribuição desta pesquisa de doutorado está no
tensionamento e na reflexão suscitada a partir do corpus analisado. Este, trouxe um
panorama de aproximadamente quinze anos (15) de reflexões sobre a temática de
LEF juntamente com problematizações sobre as TD no ensino de filosofia. Outra
contribuição está materializada nos resultados da experiência investigativa de LEF
utilizando as TD com uma turma do ensino médio. Tais resultados sinalizam, além das
já sabidas profundas dificuldades de leitura e escrita dos os jovens do ensino médio,
a necessidade de mais estudos sobre como de fato desenvolver as habilidade de
leitura e escrita em filosofia aproveitando os recursos e ferramentas proporcionados
pelas TD, a fim de buscar superar as carências e dificuldades destes. Uma das lições
que esta experiência investigativa promoveu foi que as ferramentas de TD não fazem
“milagres” e não são por si só as responsáveis pela aprendizagem dos alunos, mas
podem servir como estímulos a mais e melhores oportunidades para uma
aproximação dos estudantes da filosofia. Isso tudo, sem contar a otimização do tempo
de contato dos alunos com textos e atividades de escrita que podem ir para além dos
50 minutos da aula de filosofia.
Finalizo esta pesquisa com a certeza de que existem ainda inúmeras lacunas
a serem investigadas e desafios a serem enfrentados no ensino de filosofia no Brasil,
sobretudo, em tempos de tecnologização da sociedade e de crise política. Ler e
escrever em filosofia é e certamente continuará sendo um grande desafio das aulas
de filosofia, mas é um desafio que pode e deve ser enfrentado independentemente do
momento tecnológico e político em que vivemos.
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ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do estudo: Experiência de Leitura e Escrita em Filosofia utilizando as ferramentas de Grupos do Facebook
e Google Docs.
Pesquisador responsável: Simone Becher Araujo Moraes
Instituição/Departamento: Programa de Pós-Graduação em Educação/UFSM
Telefone e endereço postal completo: Ex: (55) 3220-0000. Avenida Roraima, 1000, prédio 16 Santa Maria - RS.
Local da coleta de dados: Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul.

Eu Simone Becher Araujo Moraes responsável pela pesquisa Leitura e Escrita em Filosofia utilizando as
Tecnologias Digitais, o convido a participar como voluntário deste nosso estudo.
Esta pesquisa pretende analisar e compreender os limites e possibilidades da utilização das ferramentas
de Grupos do Facebook e Google docs. para o ensino e aprendizagem de Leitura e Escrita na aula de Filosofia.
Acreditamos que ela seja importante porque busca contribuir para a ampliação da utilização das Tecnologias
Digitais nas aulas de Filosofia da escola básica. Para sua realização será feito o seguinte: Realização de 3
encontros no laboratório de informática em que os alunos do Terceiro ano deverão realizar 3 atividades de leitura
e escrita colaborativa. Após a realização das atividades, será aplicado um questionário sobre a atividade. Sua
participação constará de Realizar as atividades e responder ao questionário final.
Autorização
Eu, ___________________________________, após a leitura deste documento e ter tido a oportunidade
de conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente
informado, ficando claro para que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a
qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da
pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da
garantia de confidencialidade. Diante do exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância em
participar deste estudo e assino este termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue.

Assinatura do voluntário: ___________________________________

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE

Local, São Vicente do Sul, 03 de Abril de 2017.
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO ONLINE APLICADO AOS ALUNOS
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