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MOMENTO DE REFLEXÃO

 https://www.youtube.com/watch?v=D2zESBXbauA

DE QUAL TEMA TRATA O VÍDEO? COMO 

PODEMOS RELACIONÁ-LO COM A FILOSOFIA?

https://www.youtube.com/watch?v=D2zESBXbauA


O QUE NÃO É FILOSOFIA?

SENSO COMUM?

CONHECIMENTO CIENTÍFICO?

CONHECIMENTO DOGMÁTICO?



AFINAL DE CONTAS, O QUE É 

FILOSOFIA?

Filosofia - área do conhecimento que coloca em questão o próprio 

conhecimento. Os filósofos, desde a Antiguidade, tentaram 

entender o mundo de maneira conceitual.

Perguntando pelas essências das coisas, por meio da pergunta “o 

que é?”, “como é?”, “por que é?”, “em que situações se aplica?”, 

etc

Gilles Deleuze e Félix Guattari afirmaram que “a filosofia, mais 

rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos”i. Isso 

indica, em primeira mão, que a Filosofia é um trabalho de criação e 

também de recriação, renovação e atualização dos conceitos.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/filosofia/o-que-filosofia.htm#sdendnote1sym


AFINAL DE CONTAS, O QUE É 

FILOSOFIA?

A professora Marilena Chaui, da Universidade de São Paulo 

(USP), escreveu em seu livro Convite à Filosofiaii que esse 

saber tem a missão de duvidar das crenças costumeiras. 

A Filosofia seria, para Chaui, aquele movimento que 

Sócrates iniciou na Antiguidade de olhar para dentro de si 

(“conhece-te a ti mesmo”). 

Esse movimento seria percebido apenas em momentos de 

crise, quando a pessoa sai de sua zona de conforto e 

percebe a existência de uma realidade muito maior do que 

a que ela julgava existir.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/filosofia/o-que-filosofia.htm#sdendnote2sym


O QUE A FILOSOFIA ESTUDA?

 História da Filosofia X Filosofar?

 Algumas perspectivas de estudiosos da didática e da 

metodologia filosófica, como a de Gonzalo Armijos

Palácios, professor titular de Filosofia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), com base em uma frase 

comumente atribuída a Kant) não se deve ensinar História 

da Filosofia, mas filosofar.

 A Filosofia acontece por meio da atitude filosófica, que 

não é passiva, no sentido de esperar por um 

conhecimento, mas sim ativa, no sentido de ser a própria 

atividade um conhecimento.



VISÕES SOBRE A FILOSOFIA

SÓCRATES: Conhecimento interior até chegar a Verdade

ARISTÓTELES E TOMAS DE AQUINO: Conhecimento das causas primeiras 
para alcançar ao conhecimento da essência

DESCARTES: Racionalista

HUME E BACON: Experiência prática

KANT E NIETZSCHE: Criticismo

DELEUZE: Criação de conceitos

EPISTEMOLOGIA: Como é possível o conhecimento?

FILOSOFIA POLÍTICA: Problematizar as ações humanas resultantes da vida 
em sociedade

AXIOLOGIA: Ética e Moral



QUAL A VERDADEIRA ORIGEM DA 

FILOSOFIA?

Giovanni Reale, historiador da Filosofia, é convicto da tese 

mais aceita pela academia, de que a filosofia surgiu na 

Grécia Antiga. 

Segundo o pesquisador,

encontramo-nos diante de um fenômeno tão novo

que […] não só não há entre os povos orientais

idêntico correlativo, mas nem mesmo algo que

analogicamente comporte comparação com a

filosofia dos gregos ou que a prefigure de modo

inequívoco.



QUAL A VERDADEIRA ORIGEM DA 

FILOSOFIA?

 O maior crime cometido pela Europa contra o mundo é o roubo 
intelectual da herança africana. Impérios foram roubados, 
países inteiros foram arrebatados e rebatizados após a pilhagem 
pirata, o estupro e a sangria desatada por estelionatários. 

 Que a Grécia inventou a filosofia, as artes e as ciências é a 
única base sobre a qual a arrogância da Europa está de pé. É 
daquelas coisas creditadas aos gregos que fizeram todos os 
europeus acreditarem-se superiores aos outros povos. 

 Por outro lado, é o temor de que as outras raças 
percebam as origens dessas antigas e grandes conquistas 
é o que faz estremecer o altar da suposta superioridade 
europeia.

FONTE: Disponível https://jornalggn.com.br/historia/os-gregos-roubaram-a-filosofia-dos-
africanos-por-yeye-akilimali/

https://jornalggn.com.br/historia/os-gregos-roubaram-a-filosofia-dos-africanos-por-yeye-akilimali/


PARA QUE SERVE A FILOSOFIA? QUAL 

SUA UTILIDADE: ÚTIL X INÚTIL?

 “A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o 

mundo permanece tal e qual”. 

 Ponto de vista pragmático da sociedade capitalista 

que afirma que algo somente tem o direito de existir se 

for imediatamente útil e, em todos os casos, lucrativo, 

então a Filosofia não tem utilidade.

 Filosofia autêntica, é autônoma e crítica, emancipada 

das amarras de qualquer norma que determine o que 

deve ou não ser feito, o que pode ou não ser dito. 

 Esse foi o motivo da condenação de Sócrates pelos 

atenienses, que viram no pensador um perigo para a 

estabilidade política dos governantes.



LOGO, O QUE A FILOSOFIA É CAPAZ?

Criar subterfúgios e caminhos para que o pensamento 
continue avançando, que a humanidade continue 
questionando-se e tentando entender o mundo e o seu 
próprio pensamento de maneira crítica e racional. 

 Oferecer ferramentas para as ciências ao mesmo tempo em 
que questiona a validade das teorias científicas. 

 Oferecer subsídios teóricos para a política, ao mesmo tempo 
em que questiona as ações políticas. 

 Estruturar a ética e o modo como o ser humano deve agir. 

 Proporcionar a capacidade de derrotar a ignorância 
por intermédio de um pensamento livre, crítico e 
autônomo.



É POSSÍVEL AMENIZAR OU RESOLVER 

PROBLEMAS CONTEMPORÂNEOS ATRAVÉS 

DA FILOSOFIA?

 VÍDEO baseado no livro: Filosofia: E Nós Com Isso? -

Mário Sergio Cortella

https://www.youtube.com/watch?v=8WEPChb8nXg

 A principal contribuição da filosofia é criar obstáculos, 

de modo a impedir que as pessoas fiquem prisioneiras 

do óbvio, isto é, que circunscrevam a sua existência 

dentro de limites estreitos, de horizontes indigentes e de 

esperanças delirantes. 

MARIO SERGIO CORTELLA

https://www.youtube.com/watch?v=8WEPChb8nXg


MAS, O QUE FAZ UM FILÓSOFO? O QUE É A 

FILOSOFIA? COMO ELA NOS AJUDA NO DIA-

A-DIA? QUAL O PAPEL DA FILOSOFIA ONTEM 

E HOJE?

 “SÓ SEI QUE NADA SEI” SÓCRATES

 Para alguns, ainda persiste a ideia, antes lembrada, de que 
filósofo é “aquele que não trabalha”… 

MARIO SERGIO CORTELLA

 Sermos capazes de reverenciar o mistério e a dádiva que a 
vida é para nós. Eu não sei por que vim e nem porque partirei. 
Enquanto aqui estiver, que esta não seja uma vida 
descartável, inútil, fútil e banal. Não fui eu que produzi a minha 
vida e eu, voluntariamente, não quero partir, mas enquanto 
eu cá estiver, naquilo chamado de travessia, o propósito é 
não desperdiçar, admitindo que , nesta, aflore a felicidade 
quando puder vir. 

MARIO SERGIO CORTELLA



QUESTÕES PARA SEREM REFLETIDAS

O que é Filosofia?

Para que serve a Filosofia?

Para que serve a Filosofia em resolver 

problemas atuais?



QUESTÕES PARA SEREM REFLETIDAS

 Como podemos distinguir conceitualmente a Filosofia com os demais 
tipos de conhecimentos estudados em sala de aula: Dogmatismo, 
Conhecimento Científico e Senso Comum?

 Na Idade Antiga, os gregos vivenciaram a transição entre os Mitos e 
o surgimento da Filosofia. 

Hoje, estamos vivenciando uma transição histórica para Ciência, 
Filosofia, Cultura, Economia, Religião, Tecnologia, Educação em que 
o responsável por esta divisão de águas é CORONAVÍRUS (COVID-
19). 

Infelizmente, estamos fazendo história de uma maneira sofrível! 
Parafraseando o grande Filósofo Cortela: CORONAVÍRUS, e nós com 
isso? 

Como podemos pensar filosoficamente sobre o COVID-19?



QUESTÃO PARA SER REFLETIDA

Como podemos perceber os tipos de conhecimentos que 

estudamos: Senso Comum, Conhecimento Científico, 

Conhecimento Filosófico e Dogmatismo nas notícias 

veiculadas sobre o CORONAVÍRUS?



COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS

 FILMES:

 Mundo de Sofia

 Matrix

 Ensaio sobre a Cegueira

 REVISTAS e JORNAIS:

 Le mondé – Revista francês com versão em português

 Jornal New York Times – Jornal americano versão em português

 LIVRO - VERSÃO EBOOK: Filosofia: E Nós Com Isso? - Mário Sergio Cortella



MENSAGEM:

 Esperançar significa “dar ou ter esperança, animar-se, estimular-se”; deriva 

de esperar (Dicionário Houaiss). E este verbo vem do Latim SPERARE, 

“aguardar, ter esperança”. E este, por sua vez, vem de SPES, “esperança”.

 Mario Sergio Cortela fala em suas palestras que esperança não vem de 

esperar, mas de esperançar, que seria construir, ir atrás.

 Essa palavra não consta ainda de nosso Vocabulário oficial. Deduzimos 

que ela seja uma tradução apressada do Inglês EXPECTANCY, “ato de 

desejar ou crer antecipadamente”, do Latim EXPECTARE, de EX-, “para 

fora”, mais SPECTARE, “olhar”.

 https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI

https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI


 Esperançar significa “dar ou ter esperança, animar-se, 

estimular-se”; deriva de esperar (Dicionário Houaiss). E 

este verbo vem do Latim SPERARE, “aguardar, ter 

esperança”. E este, por sua vez, vem de SPES, 

“esperança”.

Mário Sérgio Cortela fala em suas palestras que 

esperança não vem de esperar, mas de esperançar, 

que seria construir, ir atrás.

MÚSICA PARA OUVIR: ONLY TIME - ENYA

 https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI

https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI
https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI

