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Resumo

No presente artigo discutiremos um pouco a respeito de um recurso que foi integrado ao ensino da disciplina
de Filosofia para o nível Médio nas instituições públicas de ensino em nosso país: o Livro Didático. A adoção
desse recurso para essa disciplina foi proporcionada pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), o qual
habilitou três (3) obras para que os docentes em Filosofia pudessem escolher um (1) para trabalhar em sala
de aula. Feita essa apresentação, então, vamos analisar mais profundamente uma dessas obras habilitadas:
Iniciação à Filosofia, de autoria de Marilena Chauí. Esta pesquisa foi motivada pelas atividades da disciplina de
Estágio Supervisionado 1 do curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL),
onde um dos trabalhos avaliativos para obtenção de nota foi a análise de livros didáticos para a disciplina de
Filosofia no Ensino Médio.
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Abstract

In this article we will discuss a bit about a resource that was integrated into the teaching of the discipline of
Philosophy for secondary education in the public institution in our country: the Didactic Book. The adoption of
this feature for this course was provided by the National Plan for Didactic Book (PNLD), which enabled three
(3) works for teachers in philosophy could choose one (1) to work in the classroom. Made that presentation,
so let&39;s analyze deeper one of these works enabled: Initiation to Philosophy, authored by Marilena Chauí.
This choice was motivated by the discipline of Supervised 1 Degree in Philosophy at the Federal University of
Alagoas (UFAL) activities, where one of the evaluative work to obtain note was the analysis of didactic book to
the discipline of philosophy in High School.
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Ensinar Filosofia no Ensino Médio, requer do professor responsável por essa disciplina, adequar
conhecimentos considerados “complexos demais” pelos alunos a um nível que eles possam compreender,
ajudando a amadurecer o senso crítico deles acerca de um problema filosófico e/ou social. Antes mesmo de o
docente introduzir os conceitos filosóficos de destaque na tradição, já é de praxe ele apresentar a importância
dessa disciplina para a formação desses discentes, enquanto cidadãos.

Para a busca do conhecimento desses conceitos, os professores de Filosofia procuram meios metodológicos
acessíveis para aplicar em sala de aula. Além da exposição oral, tradicionalmente adotado, o uso de materiais
didáticos tem sido cada vez mais frequentes no âmbito da educação básica.

Na disciplina de Filosofia, um recurso didático foi integrado à sala de aula nas instituições públicas de Ensino
Médio: o Livro Didático. Essa entrada foi proporcionada pelo chamado Plano Nacional do Livro Didático (PNLD)
– programa desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) –, o qual habilitou, no ano de 2011, através do
Guia de Livros Didáticos, três obras didáticas para o ensino da Filosofia que poderiam ser utilizadas a partir de
2012.

As obras habilitadas foram as seguintes: Filosofando - Introdução à Filosofia, de Maria Lúcia de Arruda Aranha
e Maria Helena Pires Martins (Moderna, 2009); Fundamentos de Filosofia, de Gilberto Cotrim e Mirna
Fernandes (Saraiva, 2010); e Iniciação à Filosofia, de Marilena Chauí (Ática, 2010).

Portanto, ciente da integração do Livro Didático ao ensino da Filosofia nas escolas públicas, o presente artigo
fará uma análise em uma dessas obras habilitadas – especificamente, o livro de Marilena Chauí. Aspectos
como o seu tipo de diagramação, os conteúdos filosóficos e as seções que essa obra possui serão explanados.

1. Apresentação (características e forma de organização)

O livro didático que escolhemos para avaliar neste capítulo é o da autora Marilena Chauí, Iniciação à Filosofia
(Ática, 2010). A edição desse livro que será analisada é o Exemplar do Aluno.

Neste primeiro tópico, veremos as seções que essa obra possui e seu tipo de diagramação, ou seja, sua
particularidade conceitual e gráfica para informar e situar o seu leitor, principalmente o aluno do ensino médio
que está em posse dela.

1.1 Seções com catalogações e referências do livro

Essas seções estão marcadas com dois tons de cinza na parte superior das páginas correspondentes. Na
página 4, está inserido o Sumário da obra, onde encontram-se a listagem dos conteúdos que serão
apresentados no decorrer do livro. Os conteúdos estão apresentados nesse sumário em duas colunas, as
quais nos mostram as Unidades e os Capítulos do livro, que são divididos em duas (2) partes: Atividade
Teórica e Atividade Prática.

Assim como no Sumário, na parte final da obra encontram-se outras seções com informações importantes
como o Glossário, as Indicações de leitura, as Referências bibliográficas e o Índice remissivo, todos
diagramados da mesma forma.

Vejamos a finalidade de cada uma dessas seções para a obra de Marilena Chauí:

QUADRO Nº 1: Seções com informações sobre o livro

Seção Página Descrição Exemplos
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Glossário 363

Contém breves definições
de termos filosóficos
importantes que foram
citados ao longo dos
conteúdos do livro.

A priori, Catarse, Dialética,
Práxis, Senso Comum, entre
outros.

Indicações de leitura 369

Possui várias sugestões de
leitura para um
aprofundamento de
diversas questões
explanadas no livro, desde
textos filosóficos clássicos
até comentadores e
intérpretes de filósofos
renomados.

Coleções (exemplo: os
Pensadores), Obras gerais sobre
filosofia (exemplo: O Dia do
Coringa, de Jostein Gaarder),
Obras introdutórias sobre
filosofia (exemplo, O que é
ideologia, de Marilena Chauí),
Coletâneas de seleções de textos,
com apresentação e comentários
(exemplo, Os filósofos
pré-socráticos, de Bornheim) e
Textos de filósofos (exemplo,
Apologia de Sócrates, de Platão).

Referências
bibliográficas 371

Nesta parte estão contidas
todas as referências que a
autora utilizou para a
escrita do seu livro
didático, principalmente os
escritos clássicos da
Filosofia e as obras que
relataram o pensamento
histórico de um
determinado tempo.

0

Índice remissivo 373

Nesta seção, dividida em
três (3) colunas, contém os
nomes de filósofos e de
termos filosóficos seguidos
da numeração da página
pela qual podemos
encontrar tais nomes no
miolo do livro.

Termo: dedução, 78-80.

Fonte: Quadro construído pelo autor a partir da análise do livro Iniciação à Filosofia.

1.2 Divisão do livro em Partes, Unidades e Capítulos

O livro didático de Marilena Chauí possui duas partes que articulam os conteúdos filosóficos a serem
explanados para o leitor. A primeira parte, a Atividade Teórica, é caracterizada pela cor Roxa e a segunda
parte, a Atividade Prática, é caracterizada pela cor Azul. No título de cada capítulo e em todas as indicações
das páginas estão presentes as cores correspondentes às partes do livro.

No total, o livro contém 12 Unidades subdivididas em 34 Capítulos. No início de cada capítulo da obra há a
inserção de uma imagem, a qual retrata o conteúdo que será analisado por um determinado ponto. Com a
contemplação dessa imagem, iniciam-se abaixo as informações conceituais do capítulo, divididas em tópicos,
sendo que o corpo do texto está repartido em duas colunas.
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Ao longo do corpo do texto em que são transmitidas as informações textuais do capítulo, estão inseridas
algumas imagens, as quais fazem com que o aluno-leitor fique mais situado acerca do pensamento
histórico-filosófico que está sendo abordado pela autora. Imediatamente abaixo dessa imagem está contida
uma legenda que informa o que está sendo mostrado nela e a sua origem/autoria.

No andamento dos capítulos, estão presentes algumas seções específicas que tem como finalidade reforçar o
entendimento daquele que está lendo o livro didático da autora. São elas: Verbetes, Diálogos Filosóficos, A
Filosofia nas Entrelinhas, Indicação de Filme e Questões.

Vejamos no quadro a seguir o que cada uma delas quer passar ao aluno-leitor:

QUADRO Nº 2: Seções dentro dos conteúdos dos capítulos do livro

Seção Descrição

Verbetes
Explica ao leitor alguns termos que estão presentes na explicação dada pela
autora (onde é puxada uma setinha em direção a uma caixa de cor laranja),
seja por meio de histórias ou por meio de significados das palavras (com a
etimologia, em alguns casos).

Diálogos
Filosóficos

Este box possui textos de caráter complementar que auxiliam a compreensão
geral do capítulo, sendo escritos por alguns estudiosos da Filosofia e por
alguns filósofos conceituados pela tradição.

A Filosofia nas
Entrelinhas

Esta seção contém propostas de reflexão para os alunos-leitores,
incentivando a eles a pesquisarem em outras fontes além do conteúdo que
está presente no livro didático, com incentivo também à escrita.

Indicação de
Filme

Contém algumas sugestões de filmes (com imagem ilustrativa), onde os
roteiros destes estão em conformidade com os conteúdos demonstrados pelo
capítulo, auxiliando no processo de aprendizagem do conceito filosófico.

Questões
Estão contidas nesta seção questões referentes ao capítulo estudado,
chamando o aluno a responder de modo discursivo. É o meio principal que o
livro possui no que diz respeito a atividades avaliativas.

Fonte: Quadro construído pelo autor a partir da análise do livro Iniciação à Filosofia.

É seguindo a estrutura acima, então, que os conteúdos filosóficos são apresentados, levando o leitor a uma
análise introdutória de uma destacada tradição filosófica.

2 Distribuição dos conteúdos filosóficos

A Filosofia presente no livro de Marilena Chauí está vinculada basicamente a dois modelos de se analisar essa
disciplina nos tempos de hoje, principalmente no que diz respeito ao seu ensino na educação de nível médio,
ou seja, o livro possui duas partes, como já elencamos acima: a Atividade Teórica e a Atividade Prática.

Primeiramente, vejamos como, em suma, a autora apresenta e justifica a sua obra didática, apresentação
esta inserida na página três (3):

A filosofia está presente na vida de todos. No mundo ocidental, costuma-se dizer que
remonta aos gregos. De uma perspectiva mais ampla, podemos dizer que ela está
presente na vida do ser humano desde um tempo imemorial, anterior às primeiras
civilizações. [...] Este livro, enfim, destina-se aos alunos do ensino médio neste
momento em que a Filosofia se torna obrigatória nos três anos regulamentares nesta
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etapa de sua educação formal. Esperamos que, por meio dele, o aluno fecunde seu
espírito com indagações e problemas suscitados pela experiência cotidiana e que a
diversidade de disciplinas filosóficas e de campos de investigação seja percebida em
todas as suas articulações (CHAUÍ, 2010, p. 3).

Dada sua apresentação, com uma página dedicada à listagem dos conteúdos filosóficos, tem início a
abordagem Teórica a partir da página cinco (5), começando nela a Parte 1 do livro. Nessa parte, são
trabalhadas as seguintes Unidades, numeradas em algarismos romanos:

I) A filosofia (p. 6-67);

II) A razão (p. 68-103);

III) A verdade (p. 104-119);

IV) A lógica (p. 120-127);

V) O conhecimento (p. 136-178) e

VI) A metafísica (p. 179-220).

Essa primeira parte do livro essencialmente trabalha a Filosofia num campo conceitual, abordando alguns
pontos introdutórios para o conhecimento filosófico. As seis (6) unidades vão justamente trabalhar esse
caráter teórico, a qual começa, por exemplo, pela análise do que seria Filosofia, foco da primeira unidade do
livro, que trabalha os seguintes capítulos:

1) A atitude filosófica (p. 6);

2) O que é a filosofia (p. 18);

3) A origem da filosofia (p. 28);

4) Períodos e campos de investigação da filosofia grega (p. 40);

5) Principais períodos da história da filosofia (p. 50) e

6) Aspectos da filosofia contemporânea (p. 58).

Nessa unidade, a autora busca introduzir, de modo bem sucinto, uma noção de Filosofia ao aluno-leitor.
Assim, a primeira parte do livro didático segue apresentando indagações importantes para um estudo
filosófico, como, por exemplo, (seguindo a ordem das unidades) “o que é a razão?
”, “o que é a verdade?
”, “o que é a lógica?
”, “o que é o conhecimento?
” e “o que é a metafísica?
”.

Já a Parte 2 do livro, a Atividade Prática, trabalha a Filosofia num viés prático, isto é, inserida na formação
da práxis na sociedade, propondo ao aluno-leitor uma reflexão efetiva sobre a sua realidade social. Essa parte
apresenta as seguintes unidades:

VII) A cultura (p. 222-229);
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VIII) A experiência do sagrado (p. 230-242);

IX) As artes (p. 243-260);

X) A ética (p. 261-294);

XI) A ciência (p. 294-320) e

XII) A política (p. 321-362).

Peguemos como exemplo a última unidade trabalhada, A política, para mostrar esse caráter prático, proposto
pela Parte 2 da obra de Marilena Chauí, a qual vai apresentar os seguintes capítulos:

Capítulo 32 = A vida política (p. 321);

Capítulo 33 = As filosofias políticas (p. 337) e

Capítulo 34 = A questão democrática (p. 354).

Com essa distribuição dos conteúdos filosóficos, podemos perceber que o eixo utilizado para essa finalidade é
essencialmente temático, isto é, não segue uma cronologia histórica para demonstrar as mais variadas
concepções da Filosofia e de suas respectivas personalidades. Porém, é mantida no decorrer dos capítulos
uma análise histórico-filosófica. Sobre esse eixo adotado, vale lembrar o que diz Rodrigo (2009) acerca dos
conteúdos programáticos no ensino de Filosofia:

A aprendizagem filosófica não deve começar colocando o aluno de imediato diante da
diversidade de doutrinas e sistemas filosóficos. A história da filosofia ganha novo
sentido quando, em lugar de apresentar-se como uma crônica do passado, passa a
ser solicitada por interrogações postas no presente. [...] Esse modo de relacionar-se
com a tradição filosófica institui uma reciprocidade entre a historia passada e a
pesquisa contemporânea, na medida em que re-põe as questões e busca as
respostas de novo, aqui e agora (RODRIGO, 2009, p. 51).

Portanto, podemos perceber que Chauí, em sua obra didática, ao adotar um eixo temático, procura
fundamentar a importância da discussão filosófica a partir de temas e problemas que nos afiguram nos
tempos atuais, buscando na história da Filosofia algumas respostas que foram proferidas pelos pensadores
mais destacados da tradição acerca de um determinado problema.

3 Filósofos e correntes filosóficas citados

Assim como as outras duas obras didáticas de Filosofia aprovados pelo MEC, o livro Iniciação à Filosofia possui
um respeitável destaque aos filósofos mais conceituados da história da Filosofia, em seus respectivos
períodos.

Mostraremos agora uma breve divisão neste trabalho, no qual citaremos nomes de alguns filósofos e
correntes filosóficas que foram abordados no livro, considerando os sete (7) períodos históricos da Filosofia
que foram introduzidos pela autora no capítulo 5, denominado de Principais períodos da história da filosofia.
São eles:

1. Filosofia antiga: a autora aborda os pensamentos de Tales, Heráclito, Parmênides, Demócrito,
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Anaximandro, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e da corrente helenística;
2. Filosofia patrística: retrata o pensamento de Santo Agostinho e de alguns filósofos da tradição

patrística, como Santo Anselmo e Boécio;
3. Filosofia medieval: as concepções deste período foram apresentadas de um modo geral, onde são

apresentadas as características do período escolástico, sem especificar algum filósofo;
4. Filosofia da Renascença: a apresentação deste período segue a mesma postura da Filosofia medieval,

isto é, não destaca profundamente o pensamento de um mesmo filósofo, explicando em traços gerais a
valorização do homem no Universo;

5. Filosofia moderna: vemos conceitos de filósofos bastante influentes, tais como Bacon, Descartes,
Galileu, Hobbes e as concepções da corrente racionalista;

6. Filosofia da Ilustração ou Iluminismo: apresenta os conceitos de Hume, Kant, Rousseau, Voltaire,
Espinosa, Locke, entre outros;

7. Filosofia contemporânea: com relação a este período são abordados os pensamento de filósofos como
Marx, Freud, Leibniz, Feuerbach, Hegel, Heidegger, Husserl, Sartre, Kuhn, e de correntes como a
Teoria Crítica, que apreende os pensamentos de Benjamin, Adorno, Marcuse e Horkheimer.

4 Sobre as imagens presentes na obra

O livro de Marilena Chauí apresenta imagens basicamente de quatro (4) tipos: Cena de Filme, Pintura,
Fotografia e Tiras. Nas imagens das seções Indicação de Filme, nos são mostradas algumas ilustrações de
obras cinematográficas, seguidas pelas suas respectivas sinopses.

Já na seção A Filosofia nas Entrelinhas, é destacada uma imagem do nosso cotidiano, seguido por uma
reflexão atual correspondente ao capítulo estudado.

No início de cada capítulo, é apresentada uma imagem que ilustra todo o conteúdo que será estudado.
Vejamos abaixo o que acontece no capítulo 1, onde, no seu início, a imagem que está posta faz alusão ao
Mito da Caverna, de Platão, pela qual a autora introduz o que poderíamos entender como “atitude filosófica”:

Portanto, as imagens que são apresentadas no livro têm relação direta com o capítulo que está sendo
estudado, instigando o aluno a associá-las com o conteúdo que está sendo expresso através do texto, seja a
escrita da própria autora ou o texto complementar de outras autorias. Além disso, as demais imagens que
compõem as partes da obra de Marilena Chauí são bem diagramadas e preenchem todo o campo da página,
não deixando espaços vazios.

5 Textos filosóficos e a sua importância

Como vimos no tópico 1.2 deste capítulo, o livro de Marilena Chauí apresenta em sua extensão a seção
Diálogos Filosóficos. Nela, estão contidos passagens de textos de outros autores, buscando reforçar o
entendimento do aluno acerca de um capítulo que está sendo estudado. Mas será que essa seção faz de modo
consistente a promoção de um contato do aluno com um texto essencialmente filosófico?

Ao longo de todo o livro encontraremos quarenta e uma (41) seções de Diálogos Filosóficos, distribuídos em
todos os 34 capítulos. Os textos filosóficos clássicos de pensadores destacados na tradição filosófica estão
inseridos nessa parte, porém não em todas as seções.

Considerando três tipos de textos divididos pela autora na seção Indicações de Leitura – seja em Coleções,
Coletâneas de seleções de textos e Textos de filósofos – vejamos que em apenas doze (12) seções estão
presentes trechos de obras de filósofos que são influentes historicamente.

QUADRO Nº 3: Trechos de textos filosóficos presentes no livro
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FILÓSOFO/AUTOR TÍTULO DA OBRA PÁGINAS
Platão Apologia de Sócrates 45
Marx e Engels A Ideologia Alemã 61
Descartes Carta a Elizabeth 106

Nietzsche Sobre a verdade e a mentira em um sentido
“extramoral” 114

Abelardo Lógica para Principiantes 123

Bourdieu Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la
photographie 154

Rousseau Discurso sobre a origem e os fundamentos da
desigualdade entre os homens 160

Wittgenstein Investigações Filosóficas 162
Pascal Pensamentos 166
Freud Cinco lições de psicanálise 172

Benjamin A obra de arte na época de sua reprodutibilidade
técnica 252

Sartre O existencialismo é um humanismo 291

Fonte: Quadro construído pelo autor a partir da análise do livro Iniciação à Filosofia.

Os demais textos da seção Diálogos Filosóficos são de comentadores e estudiosos da Filosofia, tais como:
Jostein Gaarder, Danilo Marcondes, Lídia Maria Rodrigo, Caio Prado Jr, Luc Ferry, Leandro Konder, Adolfo
Sánchez Vázquez, entre outros.

Portanto, podemos perceber que essa quantidade pequena de fragmentos de textos filosóficos clássicos
torna-se num ponto deficiente na obra didática Iniciação à Filosofia.

O breve contato do aluno com um clássico da Filosofia se revela como um componente importante no
processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Filosofia. Para que esse uso possa ser efetivamente
proveitoso para o aprendizado, o professor dessa disciplina precisa superar alguns empecilhos, como, por
exemplo, este apresentado por Rodrigo (2009):

Sabemos todos que o texto filosófico apresenta grande dificuldade para ser
trabalhado no nível médio. Para começar, as deficiências culturais e linguísticas dos
estudantes, especialmente dos menos privilegiados socialmente, são de tal ordem
que muitas vezes eles sequer sabem ler, ou melhor, não compreendem aquilo que
leem (RODRIGO, 2009, p. 74).

O uso dos textos filosóficos no ambiente do ensino de Filosofia nas instituições de Ensino Médio, a partir da
superação dos obstáculos e de um planejamento sistemático do professor para trabalhá-los em sala de aula,
pode dar um reforço significativo às informações presentes no livro didático, além de proporcionar ao alunado
o contato direto com um texto essencialmente filosófico.

6 Exercícios para a avaliação do aprendizado

Vejamos agora a metodologia utilizada pela autora para avaliar a aprendizagem dos conteúdos por parte dos
alunos que trabalham o livro dela no ensino médio. O livro apresenta em todos os capítulos propostas de
atividades, basicamente divididas em duas seções: A Filosofia nas Entrelinhas e Questões.
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Então, qual a finalidade de cada uma dessas seções para exercitar o conhecimento acerca dos conteúdos
filosóficos?

A seção A Filosofia nas Entrelinhas tem como característica lançar o aluno na reflexão do tema principal do
capítulo que está sendo estudado. Nela, ele é convidado a fazer suas observações com base em outras fontes
de pesquisas, além do conhecimento que possui previamente.

Já a seção Questões oferece exercícios rápidos para assimilar o conteúdo filosófico estudado no capítulo.
Assim, como afirma Rodrigo (2009), “é recomendável desenvolver as competências necessárias à redação por
meio de exercícios mais simples, para que haja uma aproximação gradual em direção às suas formas mais
complexas” (RODRIGO, 2009, p. 84).

Porém, o que pode decepcionar o professor na hora da revisão do conteúdo, caso este utilize essa seção para
avaliar o aprendizado, é a possibilidade do seu aluno fazer, simplesmente, transcrições acríticas das
informações apresentadas no capítulo para a sua folha de respostas. Evidentemente, isso é um ponto
negativo na obra de Marilena Chauí.

7 Avaliação geral da obra de Marilena Chauí

Avaliemos, em geral, o livro Iniciação à Filosofia com base no que julga o Guia de Livros Didáticos (2012), o
qual elenca os seguintes aspectos da obra de Marilena Chauí:

(i) apresentar os conceitos fundamentais da filosofia, em sua origem e
desenvolvimento históricos, como ferramentas de formação de uma atitude
filosófica; (ii) contribuir para a reflexão sobre a relação entre concepções filosóficas e
vida cotidiana; e (iii) desenvolver o pensamento crítico sobre questões
contemporâneas de forma a capacitar o aluno ao exercício da solidariedade
comunitária e da cidadania social (BRASIL, 2011, p. 29).

Acerca do primeiro ponto, apesar de apresentar um eixo temático em sua organização, o livro de Marilena
Chauí consegue situar historicamente os conceitos introduzidos ao longo dos tempos a partir do segmento
temático, o qual distribui os conteúdos filosóficos na obra didática. Portanto, a história do pensamento
filosófico serve como um alicerce para uma reflexão dentro da sala de aula.

No que diz respeito ao segundo ponto, através da divisão em partes Teórica e Prática, o livro busca contribuir
para suscitar no aluno uma reflexão de caráter filosófico sobre os temas da Filosofia e os problemas que
circundam a sua sociedade. Podemos perceber que essa particularidade foi explicitada na seção A Filosofia
nas Entrelinhas, que propõe ao aluno discorrer acerca de um tema filosófico agregado ao que vivencia no
cotidiano.

E o terceiro ponto destacado, sendo a intenção mais audaciosa do livro de Chauí, é integrar o aluno
efetivamente no debate dos problemas da vida social, fazendo com que ele reconheça seu papel de cidadão e
desenvolva suas habilidades para interagir com a sociedade em geral.

Mas onde fica a figura do professor de Filosofia frente a essas pretensões?

É bom deixar claro que esse livro, assim como qualquer outro adotado por um docente em uma determinada
instituição, não se torna capaz de desenvolver no aluno de modo autônomo todas essas potencialidades
mostradas acima. Inclusive, a obra de Chauí possui alguns pontos negativos que podem dificultar o processo
de aprendizagem filosófica, que podemos aqui, em suma, elencar:

1. O nível de linguagem conceitual: o livro apresenta um padrão de linguagem que não leva em conta a
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diversidade cultural e educacional dos alunos em todo o país, o que dá a impressão que a autora
adotou um ponto “x” que seria comum a todos os discentes;

2. A seção Questões: ponto relatado no tópico sete (7) deste trabalho, ela abre margem para o aluno
transcrever passagens do conteúdo filosófico do capítulo sem uma reflexão crítica sobre o
questionamento explicitado;

3. Textos filosóficos: a obra apresenta poucos trechos de textos de pensadores influentes da história da
Filosofia, sendo que a seção Diálogos Filosóficos por mais vezes abrangia os comentadores dos filósofos
clássicos (ao invés de trazer o próprio texto clássico).

4. Alguns períodos da Filosofia: assim como vimos no tópico três (3) deste artigo, a autora consegue citar
satisfatoriamente em sua obra as concepções mais destacadas da história da Filosofia e de seus
respectivos pensadores. Porém, observando os períodos 3 e 4 (Filosofia Medieval e da Renascença,
respectivamente), não encontramos no livro um aprofundamento acerca do pensamento de um filósofo
específico. O nome de São Tomás de Aquino, por exemplo, não foi citado.

Esses pontos falhos, porém, não deixa de proporcionar ao aluno um contato com os conteúdos filosóficos,
seguidos de uma avaliação crítica.

Em geral, o livro Iniciação à Filosofia faz jus à avaliação feita pelo Guia de Livros Didáticos (2012),
tornando-se, a partir de seu uso de forma adequada e consciente por parte do professor, num bom material
didático para o ensino de Filosofia no nível médio.

Considerações Finais

Conhecer bem o material didático adotado para se ensinar os conteúdos necessários para uma determinada
etapa do ensino, é um procedimento indispensável hoje por parte do professor, que deve ser bastante
criterioso na hora de escolher um volume específico. Particularmente no ensino de Filosofia no Ensino Médio
nas escolas públicas, essa rigidez deve ser mantida pelo professor na hora de definir por uma das obras
habilitadas pelo PNLD para essa disciplina.

Neste trabalho, analisamos uma dessas obras e o que ela implica no trabalho com os conteúdos filosóficos em
sala de aula. Trabalhos deste tipo se mostram importante, até mesmo pela recente integração do Livro
Didático ao componente curricular de Filosofia no Ensino Médio. Mas, claro, deve ser feita essa análise em
qualquer livro ou material didático que se pretende aplicar com os alunos, em qualquer disciplina.

Com relação à adoção dos Livros Didáticos no ensino de Filosofia, é necessário que o seu professor esteja
preparado pedagogicamente para utilizar esse recurso em sala de aula, para que não se torne um refém
desse recurso didático (MELO, 2013). É preciso que esse professor mantenha sua autonomia nas aulas de
Filosofia, sendo o principal portador de um conhecimento filosófico reflexivo.

Cabe a esse professor, então, estar ciente das qualidades e das limitações desse recurso didático, oferecendo
para seu aluno uma interpretação consistente do tema filosófico que está sendo trabalhado em uma etapa do
plano de Curso que foi elaborado para o ensino da Filosofia em um ano letivo.
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