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Resumo 

No início do ano letivo, aquando das primeiras regências e após um número 

razoável de assistências, chegou-se à conclusão de que havia um problema que merecia 

da nossa parte uma intervenção pedagógico-didática. Esse problema residia no facto de, 

tendencialmente, alguns estudantes demonstrarem dificuldades em expressar por palavras 

suas as ideias basilares de uma teoria filosófica. No lugar de uma expressão pessoal, 

reveladora de uma aprendizagem eficaz e consistente, assistia-se a uma repetição acrítica 

por parte dos estudantes. Este problema, para além de evidenciar um claro distanciamento 

entre os estudantes e a disciplina, punha em causa o que a Filosofia é: uma disciplina por 

natureza crítica. 

 Com o intuito de apresentar uma possível resposta ao problema acima mencionado 

e partindo da fundamentação teórica da Filosofia como uma disciplina com carácter 

interdisciplinar, o presente relatório visa responder à seguinte questão: «será a Arte um 

bom intercetor da Filosofia?». É nosso intuito clarificar a relação existente entre a 

Filosofia e a não-Filosofia, reconhecendo na última um meio eficaz para dar a ver e a 

sentir a legitimidade da Filosofia, bem como para mostrar o modo como esta acontece e 

por que meios se faz.  

 Assim, a abordagem central deste estudo relaciona-se com a exploração da 

imagem artística no ensino de Filosofia. Reconhecemos no seu carácter afetivo e no 

esforço da análise a que convida, uma oportunidade para que o aluno, a partir do exercício 

do seu próprio pensamento, se veja inserido na Filosofia.  

Estamos convictos que a imagem artística ao possibilitar novas interpretações, 

novas significações, permite aos estudantes pensar novos mundos, que colocados em 

relação, possibilitam aprendizagens mais significativas e consolidadas.  

 

 

Palavras-chave: Ensino de Filosofia; Trabalho Colaborativo; Didática; Imagem 

Artística; Expressão. 
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Abstract 

 

At the beginning of the school year - during the first classes and after a reasonable 

number of attendances – we were able to identify an issue that required a pedagogical-

educational intervention on our part. Said issue lay in the students’ difficulty in expressing 

the basic ideas of a philosophical theory in their own words. Instead of personal 

statements, indicating an effective and steady learning process, we observed the students’ 

tendency for uncritical repetitions. Besides highlighting the students’ clear distancing 

from the subject, the above-mentioned issue questioned Philosophy itself: a discipline 

that is critical by nature.      

 In order to address the said question – and according to the theoretical reasoning 

of Philosophy as an interdisciplinary subject – the current report aims to find the answer 

for the following: «is Art an adequate intercessor of Philosophy?». In this sense, we aim 

to clarify the current relation between Philosophy and non-philosophy, by acknowledging 

the latter as an efficient way to help others recognise and attest Philosophy’s legitimacy,  

as well as to show how Philosophy occurs and what are its means.         

 Therefore, the key-approach of the present study is associated with the exploration 

of the artistic image in the teaching of Philosophy. By reason of its affective character 

and the prospect of analysis it offers, we acknowledge it as an opportunity for students to 

be part of the discipline – mainly through the exercise of individual thinking.  

We firmly believe that by allowing new interpretations and meanings, the artistic 

image helps students to think about new worlds that contribute to more meaningful and 

consolidated learning processes.  

 

 

Key-words: Teaching of Philosophy; Collaborative Working; Didactics; Artistic Image; 

Expression.
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Introdução 

 “Quem diz Arte diz linguagem. E uma linguagem, quer seja pintada, quer seja 

falada, nunca é coisa natural, cujo sentido se revele imediatamente a toda a gente. É 

uma coisa elaborada, construída, «artificial», que só se chega a compreender depois de 

se ter apreendido um vocabulário, uma sintaxe.” 

J. Emile Muller 

 

 O tema desenvolvido ao longo das próximas páginas resulta da interseção de duas 

paixões: a Filosofia, pelo seu carácter aberto, inconformista e antidogmático, e a Arte, 

pelas sensações que desperta e pelos mundos que faz emergir. Parte integrante do trabalho 

de investigação ação, o presente relatório de estágio aborda as virtualidades da imagem 

artística e as potencialidades da sua utilização em contextos educativos, mais 

especificamente como recurso didático na aula de Filosofia.  

 O binómio Filosofia-Arte traduz-se na possibilidade de um entre-ser fundamental. 

Sem hierarquias ou dependências, é possível avaliar esta relação em duas direções 

antinómicas: aquilo que na Filosofia interessa à Arte e aquilo que na Arte interessa à 

Filosofia. Neste caso, debruçar-nos-emos sobre a segunda, uma vez que nos interessa 

pensar esta relação da perspetiva do ensino-aprendizagem de Filosofia. Salvaguarda-se, 

ainda assim, a multiplicidade de relações inerentes a esta ideia impossível de abordar, 

exaustivamente, no âmbito do presente trabalho. 

 Ao partir destes dois domínios, a saber, Filosofia e Arte, o presente relatório 

reanima um velho debate: o lugar da Não-Filosofia na constituição da própria Filosofia. 

Não sendo uma questão nova nem por isso deixa de ser importante na hora de pensar o 

ensino-aprendizagem de Filosofia. De facto, encontramos diferentes respostas para a 

mesma interrogação: qual o lugar da Não-Filosofia na Filosofia? De um modo mais 

preciso, em que medida pode o não-filosófico contribuir para a Filosofia? É ele um 

contributo ou, pelo contrário, um obstáculo? Estas e muitas questões apontam para algo 

importante: o carácter transversal do trabalho filosófico. Dos possíveis cruzamentos, 

interferências e interseções, equaciona-se o modo como esta aliança pode contribuir para 

o labor filosófico, destacando-se um conjunto de competências sem as quais a Filosofia 

não é. Logo, para que possamos falar de uma relação eficaz e consistente, esse domínio 

ao qual a Filosofia se abre deve naturalmente contribuir para o desenvolvimento das 
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competências que lhe são próprias. Falamos, portanto, das três operações nucleares ao 

ensino-aprendizagem de Filosofia: problematização, argumentação e conceptualização.  

 No campo educativo assiste-se regularmente a um debate sustentado e 

contraditório em torno desta incursão nos domínios não-filosóficos. Por um lado, temos 

aqueles que apontam para a necessidade de induzir o filosófico a partir de um elemento 

não-filosófico; outros, perante tal possibilidade, chamam a atenção para uma possível 

banalização da Filosofia. Reconhecendo pertinência em ambas as perspetivas, tomamos 

como nosso um velho propósito: esclarecer de que modo pode este universo 

extrafilosófico contribuir para a Filosofia. Para evitar riscos de redundância ou de 

excesso, o nosso ponto de partida é a noção de Filosofia. De facto, sem saber o que ela é 

não temos como saber o que queremos ensinar, nem tão-pouco temos como avaliar a 

pertinência destes cruzamentos.  

 A abordagem de um mundo tão vasto, aberto e de múltiplas faces como a Arte, 

levou-nos à necessidade de o circunscrever. Sem hierarquias artificiais, sem complexos 

de superioridade e de inferioridade, privilegiou-se a imagem artística como recurso 

pedagógico na aula de Filosofia. Pelos momentos de fruição que viabiliza, pela vontade 

de aprender que estimula, pela reflexão que reclama e pelo sentido crítico que desenvolve, 

reconheceu-se na imagem artística um intercetor da Filosofia. Estamos convictos que a 

imagem artística ao possibilitar novas interpretações, novas significações, permite aos 

estudantes pensar novos mundos, que colocados em relação, possibilitam aprendizagens 

mais significativas e consolidadas.  

 Por tudo o que foi dito, defendemos a presença, de pleno direito, da imagem 

artística na aula de Filosofia e, através da explanação do trabalho realizado ao longo do 

ano letivo, ilustram-se as suas potencialidades.  

 Este relatório divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo dedicamo-nos a 

identificar a área de investigação, seguindo-se uma reflexão sobre a mesma. O primeiro 

ponto a abordar diz respeito ao problema que despoletou e orientou o presente relatório – 

o perigo da repetição na aula de Filosofia. Conscientes de que a Filosofia é por natureza 

analítica e crítica considerou-se que esta ausência de implicação por parte de alguns 

estudantes merecia, da nossa parte, uma intervenção pedagógico-didática. Nesse sentido, 
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este primeiro capítulo prende-se com uma reflexão quanto às possíveis causas da 

permanência na repetição e, não menos importante, equacionam-se possíveis respostas 

capazes de ultrapassar o problema acima mencionado.  

 O segundo capítulo encontra-se estruturado de acordo com três perguntas, às quais 

pretendemos responder com o contributo de Gilles Deleuze (1925-1995). São elas: «o que 

é a Filosofia?»; «o que nos faz pensar?» e, finalmente, «o que pode a imagem?». A ordem 

pela qual apresentamos estas três questões não é de todo aleatória, elas representam um 

itinerário pelo qual pretendemos passar com o intuito de demonstrar a importância da 

imagem artística no ensino-aprendizagem de Filosofia.  

 No segundo capítulo, e como eixo principal do nosso estudo, definimos a Filosofia 

como a disciplina que consiste em criar conceitos. Nesse sentido, apontamos a 

conceptualização como a especificidade do ensino de Filosofia. Ainda neste contexto, 

abordamos a importância da problematização e argumentação no trabalho filosófico. 

Definida a sua especificidade, equaciona-se, em seguida, o modo como a Arte pode 

contribuir para a criação conceptual, fundamentando-se simultaneamente a Filosofia 

como uma disciplina com carácter transversal.  

O tema de uma possibilidade essencial do pensamento, presente no segundo 

capítulo, é tratado no ponto 2.2, intitulado «Experiência do Pensamento». A importância 

desta questão, a saber, «o que nos faz pensar? ou ainda «o que é pensar?», encontra-se na 

fusão que Deleuze institui entre pensar e criar. Para o filósofo francês pensar 

filosoficamente é sempre por conceitos e tais operadores cogitativos não preexistem mas 

necessitam de ser criados. É por isso que a questão «o que é pensar?» é, em Deleuze, 

equivalente à questão «o que é criar?». Nesse sentido, é nosso intuito compreender de que 

modo se dá essa criação. Dito de outro maneira, de que forma poder-se-á tirar o 

pensamento do seu entorpecimento natural ou, como diz o autor, da sua eterna 

possibilidade. Tudo aponta para a sensibilidade, a sensibilidade no sentido que brota de 

um encontro fundamental – o problema. Finalmente, dedicamo-nos ao conceito de 

imagem no ponto 2.2.1. É nosso propósito fazer uma introdução à temática em apreço e 

conferir limites ao seu estudo. De inúmeras possibilidades de resposta à pergunta «o que 

é a imagem?», privilegiou-se a posição de Gilles Deleuze quando afirma que a linguagem 
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das artes é a linguagem das sensações, introduzindo-se, deste modo, o conceito de 

imagem-sensação. Explora-se, assim, as virtualidades da imagem-sensação como 

potência do pensamento e, claro, como possibilidade para a criação conceptual. Com o 

intuito de expor as vantagens inerentes ao uso da imagem artística como recurso didático, 

colocando em evidência as suas potencialidades no âmbito do ensino-aprendizagem de 

Filosofia, abordamos os seguintes pontos: I) a relação de cooperação entre a linguagem 

verbal e a linguagem visual; II) o papel determinante que a interpretação desempenha 

para o uso produtivo e consciente da imagem; III) o papel decisivo que a imagem cumpre 

na hora de desenvolver a capacidade de expressão dos estudantes.  

 O terceiro capítulo configura a concretização desta temática em âmbito 

pedagógico, no qual demonstramos as virtualidades da imagem artística no ensino-

aprendizagem de Filosofia. Nesta fase final, tecem-se alguns comentários quanto à 

importância de uma seleção cuidada e adequada, bem como uma preparação prévia do 

tipo de trabalho a empreender. Por fim, descrevemos e comentamos, com pormenor, uma 

série de atividades levadas a cabo no estágio pedagógico de Filosofia. Estas atividades, 

nas quais a imagem artística teve um papel preponderante, ilustram o forte contributo que 

estas apresentam no desenvolvimento das competências expressivas e interpretativas dos 

estudantes como também naquilo que só à Filosofia diz respeito: problematizar, 

argumentar e conceptualizar.  
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Capítulo 1 

 O problema da repetição na aula de Filosofia  

 

O processo educativo é complexo e intricado sendo o ensino de Filosofia um 

verdadeiro desafio tanto para docentes como para discentes. Por um lado, temos os 

professores que se confrontam de forma incessante quanto ao modo como a Filosofia deve 

ser lecionada. O debate gira em torno de quais os objetivos, competências e conteúdos 

que devem ser destacados – situação geralmente confusa, sem conclusão aparente. Por 

outro lado, temos os estudantes que parecem discordar sobre o modo como a disciplina é 

lecionada, acusando-a de ser demasiado abstrata, obscura e imprecisa. Apesar de à 

primeira vista haver uma afinidade de base entre a Filosofia e o público de adolescentes 

a que se destina, uma vez que apela ao pensamento crítico e à contestação das aparências, 

esta implica um conjunto de competências que raramente se encontram bem consolidadas. 

Falamos, por exemplo, de competências de expressão, de interpretação e de leitura. Tais 

requisitos, pouco coincidentes com a conversa fácil e rápida a que os estudantes estão 

habituados, conduzem, progressivamente, à ideia da inutilidade da Filosofia e do seu 

carácter enfadonho. (Ferreira, 2015) 

No que nos diz respeito, isto é, no nosso processo de Formação Profissional inicial, 

dentre os variadíssimos problemas que mereceriam da nossa parte uma intervenção 

pedagógico-didática, optámos por selecionar aquele que mais nos chamou a atenção (não 

apenas por ser facilmente observável, mas sobretudo por pôr em causa aquilo que, do 

nosso ponto de vista, deve ser a Filosofia): o facto de alguns alunos demonstrarem 

dificuldades em expressar por palavras suas as ideias basilares de uma teoria filosófica. 

No lugar de uma expressão pessoal, reveladora de uma aprendizagem eficaz e consistente, 

verificava-se a mais das vezes uma reiteração das ideias presentes quer no manual adotado 

quer nos textos analisados. Nada era acrescentado, nada era modificado; pelo contrário, 

no lugar de uma voz consciente, atenta e crítica, assistia-se a uma repetição acrítica por 

parte dos estudantes. Impessoal e mecânica, esta repetição foi encarada por nós como um 
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claro distanciamento de os estudantes em relação aos problemas, às teorias e argumentos 

da Filosofia.  

Perante o perigo de um “(…) desvio do rumo que norteia toda a prática filosófica – 

convidar o aluno a pensar por si (…)” (Ferreira, 2015, p. 43), fomos conduzidos à seguinte 

questão: como fazer para que os alunos se apropriem da informação? Melhor dizendo, 

como fazer para que os alunos transformem a informação em conhecimento? Não 

tenhamos ilusões: toda a repetição mecânica, sem cunho pessoal, é tão-somente o reflexo 

de uma não apreensão e de uma não implicação face aos conteúdos filosóficos. Ora, este 

foi sem dúvida o maior obstáculo pedagógico com que nos deparámos. De facto, por mais 

que procurássemos encaminhar os alunos nas suas análises e auxiliá-los com as ideias de 

que careciam constatávamos que o problema, em si mesmo, não estava a ser resolvido. 

Nesse sentido, optámos por mudar de estratégia: fazer com que os alunos se interessassem 

pelos problemas filosóficos e se apropriassem dos mesmos, pensando-os de um modo 

pessoal e exprimindo-os numa linguagem correta. Eis a nossa meta, eis o nosso maior 

desafio.  

Convém salientar que o trabalho que se segue não tem como pretensão apresentar 

uma receita milagrosa que se aplique a todos os casos e em todas as circunstâncias. 

Estamos conscientes de que é necessário auscultar aqueles a quem nos dirigimos, isto é, 

olhar, conhecer e adequar cada estratégia às suas especificidades. Todavia, também 

sabemos que a Filosofia acontece por meio de problemas2 e não há qualquer problema 

filosófico que não contenha na sua raiz uma dimensão pessoal e humana, “(…) de tal 

maneira que ou o sentimos, filosoficamente, ou não existe [enquanto problema].” 

(Boavida, 2010, p. 27). Foi, pois, com base no que acabámos de afirmar que resolvemos 

interceder no problema acima mencionado. Acreditamos que dando aos problemas 

filosóficos esse contorno pessoal (que lhes é próprio)3 não só respondemos ao nosso 

obstáculo pedagógico como também respeitamos a própria Filosofia ou, pelo menos, 

aproximamo-nos mais daquilo que é suposto ela ser.  

                                                             
2 Dos quais resultam diferentes posições que dão lugar a diferentes teorias, argumentos e novos 
conceitos.  
3 “(…) uma vez que são os homens que os criam e os sentem, [não sendo possível] (…) falar de problemas 
reais se criados e sentidos por outros” (Boavida, 2010, p. 27). 
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Uma vez identificado o problema, a primeira questão sobre a qual nos vimos na 

necessidade de refletir foi sobre as possíveis causas para a permanência na repetição. Num 

primeiro momento, pensou-se que uma das principais causas fosse a falta de instruções 

precisas, claras e exatas, o que facilmente conduziria os estudantes à dispersão e, em 

alguns casos, a reforçar a sua desmotivação na realização das tarefas. Porém, após uma 

análise, percebeu-se que esta não poderia ser a causa, uma vez que os estudantes não 

mostravam quaisquer dificuldades em perceber o que lhes era solicitado.  

Nesse sentido, apenas duas hipóteses pareciam justificar o problema. Em primeiro 

lugar, o facto de alguns conteúdos programáticos envolverem níveis de abstração 

demasiado elevados e pouco coincidentes com o nível etário e cognitivo dos estudantes4. 

Em segundo lugar, verificar-se por parte dos estudantes pouca implicação nos 

temas/problemas da Filosofia. Sobre esta última hipótese importa ter em conta a pouca 

carga horária reservada à disciplina de Filosofia (em média 150 minutos semanais), o que 

dificulta, e muito, o tempo dedicado à problematização e, consequentemente, ao 

desenvolvimento consistente do pensamento filosófico.  

Na maioria das vezes, o ensino de Filosofia acaba por se restringir à mera 

transmissão de conteúdos pré-estabelecidos cujo objetivo é fazer com que o aluno reúna 

o máximo de informação possível no pouco tempo que lhe é reservado. Com efeito, aquilo 

que seria de fundamental importância para a consolidação do processo formativo – “(…) 

aprender a reflectir, a problematizar e a relacionar diferentes formas de interpretação do 

real.” (Henriques, 2001, p. 5) – é posto de parte, criando-se assim uma imagem distorcida 

do pensamento filosófico e do filosofar. No fundo, aquilo que é transmitido ao aluno, sob 

pena do Programa não ser cumprido, são meras fórmulas filosóficas que este se vê na 

obrigação de repetir5.  

                                                             
4 Como, por exemplo, a abordagem do ponto 2, «Os valores – análise e compreensão da experiência 
valorativa», referente ao segundo módulo «A Ação Humana e os Valores», proposto para o 10º ano de 
escolaridade. De facto, aquando da lecionação da conceção objetivista dos valores verificou-se por parte 
dos estudantes uma certa estranheza e afastamento perante tal conceção. O mesmo se passou aquando 
da lecionação da temática «Argumentação, Verdade e Ser», proposto para o 11º ano de escolaridade. 
Cumpre, no entanto, observar que, embora tenham sido abordadas por nós, ambas as temáticas já não 
constam no documento oficial Aprendizagens Essenciais | Articulação com o Perfil dos Alunos, 
homologado em 2018.  
5 Ideia presente em Rodrigo Pelloso Gelamo. “Esta lógica do ensino encaminha a relação ensinar/aprender 
para uma função: ensinar é transmitir as verdadeiras representações sobre aquilo que os filósofos 
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Cai-se, então, no perigo da explicação: explica-se mas não se possibilita 

experienciar. Ou seja, explica-se o problema mas não se criam as condições para que o 

estudante, a partir do exercício do seu próprio pensamento, o possa experienciar e, desse 

modo, se veja impelido a procurar-lhe uma resposta. Sobre este assunto, convém ter 

presente as palavras de João Boavida: “O problema está dependente, vitalmente, da nossa 

sensibilidade, (…) de ser capaz de sentir e de pensar, de assumir e de reformular” 

(Boavida, 2010, p. 25). Ou seja, aquilo que vitaliza um problema são sempre fatores 

afetivos que estimulam a procura da sua compreensão. Na ausência da configuração do 

problema corremos, ainda, outro risco: o facto de pouco ou nada se apreender das teorias 

filosóficas; pois, a resposta (teoria) só encontra o seu sentido face ao problema que lhe 

deu vida. De facto, aquilo que dá força à Filosofia, a justifica e torna indispensável é 

precisamente a configuração, formulação e a análise exaustiva do problema. Logo, é um 

contrassenso evitar problematizar e, no seu lugar, acolher ideias feitas, prontas e 

acabadas. Salientamos, no entanto, que tal posição não anula a importância que o 

pensamento dos grandes filósofos desempenha no trabalho filosófico dos jovens 

aprendizes. Por vezes, vemos melhor, vemos mais além, com o contributo dos outros. 

Aquilo que defendemos é, antes, a necessidade de querer pensar com eles e não como 

eles, algo que só é possível quando o problema já não nos é alheio.  

Recordando M. Luísa Ribeiro Ferreira, “O filósofo é um construtor de mundos; o 

professor convida os seus alunos a habitar e compreender esses mundos; ele é o elo de 

ligação que lhes permite aceder ao universo da cultura e da tradição, laboriosamente 

tecido ao longo dos séculos” (Ferreira, 2015, p. 43). Nesse sentido, deve evitar-se o 

ouvinte passivo – o aluno deve tornar-se um parceiro de diálogo. De facto, a Filosofia 

ganha voz e lugar quando interpela e envolve os que a praticam. Algo que só é possível 

quando o aluno se sente convidado a pensar por si mesmo, a discutir, a argumentar e, 

acima de tudo, quando se vê mergulhado no terreno flutuante do questionamento. Quando 

assim é, então podemos dizer que a Filosofia aconteceu.  

No horizonte do que atrás fica dito, podemos afirmar que há, pelo menos, uma 

                                                             
disseram e aprender é compreender adequadamente aquilo que foi explicado (…) para, posteriormente, 
repetir de modo claro e distinto aquilo que se aprendeu” (Gelamo, 2009, p. 114). 
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questão que não pode, ou não deve, ser evitada: procurar perceber aquilo que se pretende 

com os conteúdos filosóficos a lecionar. Contudo, e apesar dos debates acesos em torno 

da lecionação da Filosofia, existe um ponto no qual todos os professores parecem 

concordar: é necessário proporcionar ferramentas que permitam aos estudantes pensar 

por si próprios de uma forma responsável e socialmente comprometida. Eis, deste modo, 

um dos deveres da Filosofia: “Proporcionar instrumentos necessários para o exercício 

pessoal da razão, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da 

curiosidade” (Henriques, 2001, p. 8). O desenvolvimento de um pensamento consciente, 

atento e crítico constitui-se, assim, um dos deveres da Filosofia, na qual não há, ou não 

deve haver, lugar para cabeças que repetem porque não pensam.  

 

 

1.1. Para Ensinar Filosofia é necessário sair da Filosofia?  

 

Após uma reflexão quanto às possíveis causas desta permanência na repetição, 

refletiu-se, em seguida, sobre a forma como este problema poderia ser ultrapassado. Nesse 

sentido, impôs-se a seguinte questão: para ensinar Filosofia é necessário sair da 

Filosofia? Esta questão resultou, sobretudo, da constatação de que nos conteúdos 

programáticos, tratando-se de Filosofia pronta, isto é, acabada, já não mora a Filosofia 

(Boavida, 2010). Com efeito, tudo indica que se queremos reconhecer esses conteúdos 

como filosóficos tudo dependerá do modo como fazemos para que sejam acolhidos e 

trabalhados.  

 Estamos perante o problema da oposição entre transmissão (de conteúdos) e 

atividade filosófica (quer seja produzir conteúdos novos, quer seja filosofar a propósito 

de conteúdos dados). Tudo indica que destas duas opções resultarão perspetivas bastante 

diferentes sobre a natureza da própria Filosofia6. Porém, e antes de nos adiantarmos sobre 

o que ela é ou não é, consideramos que, independentemente da posição que se tomar, 

existem três cuidados a ter. Em primeiro lugar, cuidado com o filosofar como 

                                                             
6 Questão que será tratada no capítulo 2.1.  
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ato/processo: a Filosofia não pode ser tomada como um conjunto de conteúdos históricos 

a serem transmitidos. Em segundo lugar, cuidado com a História da Filosofia: os alunos 

precisam de conhecer modos de produção de Filosofia. Finalmente, cuidado com a 

criatividade: se não devemos ignorar dois mil e quinhentos anos de História, também não 

devemos recusar o novo e a sua emergência. A Filosofia é e deve ser sempre o poder do 

começo. (Gallo, 2006). Parece, pois, que entre o ensino de Filosofia e o fazer Filosofia 

está um jogo de forças entre o antigo e o novo.  

Sobre a transmissão, tudo o que podemos dizer é: a transmissão conduz-nos a uma 

Filosofia escolar, de dados históricos, conceitos definidos e deduções feitas. Não menos 

importante, a transmissão ou comunicação de conteúdos filosóficos não garante, nos seus 

alunos, o filosófico desses conteúdos (Boavida, 2010). De facto, reconhecemos no termo 

transmissão um certo perigo: transformar o saber como coisa inerte e o discente num 

recetor passivo. Assim, parece que a única solução que nos resta é exigir que esses 

mesmos conteúdos partam de um problema concreto, isto é, de uma experiência e que 

dessa experiência os alunos se vejam introduzidos no seio da Filosofia a partir do 

exercício do seu próprio pensamento.  

 Mas como levar o aluno a pensar, a sentir e a perguntar? A única tarefa pedagógica 

que nos parece exequível é induzir o filosófico. Mas o que significa induzir o filosófico? 

Significa que “Temos que partir do que temos, e o que temos, enquanto destinatários do 

nosso ensino, são jovens cujos interesses (…) não são só préfilosóficos mas, digamos 

mesmo, anti-filosóficos.” (Grácio & Dias, 2004, p.6). E, portanto, a nossa tarefa, 

enquanto docentes, é criar um apetite que não existe ou, se se preferir, uma inquietude 

que se desconhece. Mas como? Como sensibilizar os estudantes para a Filosofia e a sua 

razão de ser? Podemos vislumbrar uma possível resposta nas palavras de Rui Grácio e 

Sousa Dias quando afirmam: “(…) não haverá nunca abertura dos discentes aos interesses 

da Filosofia (ou a um interesse pela Filosofia) se o ensino desta não se abrir primeiro aos 

interesses deles” (Grácio & Dias, 2004, p. 7). Como tal, parece que a única opção é partir 

da não-Filosofia para dar a conhecer a própria Filosofia.  

 Outra proposta didática que parece vir ao encontro desta perspetiva é a de Silvio 

Gallo, que propõe uma etapa de sensibilização anterior à da problematização. O objetivo 
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é muito simples: fazer “(…) com que os estudantes vivam, sintam na pele, um problema 

filosófico, a partir de um elemento não filosófico” (Gallo, 2004, p. 27). Nesta etapa, à 

qual Silvio Gallo dá o nome de sensibilização, poder-se-á recorrer à música, à pintura, à 

poesia, ao cinema. O que verdadeiramente importa é captar, cativar e implicar a atenção 

dos estudantes.  

Alguns críticos desta tomada de posição alertam para o perigo de uma suposta 

banalização da Filosofia. Outros, não descurando a importância dos domínios não-

filosóficos para a constituição da própria Filosofia, alertam para a necessidade de um 

trabalho cauteloso capaz de salvaguardar as exigências da Filosofia. Diz-nos M. Luísa 

Ribeiro Ferreira: “Acautelamo-nos pois quanto à crescente vertente lúdica no ensino de 

Filosofia. Ela tem a intenção benéfica de chegar aos alunos, mas as mais das vezes 

esquece o terreno próprio da Filosofia” (Ferreira, 2015, p. 48-49). Para a autora o que está 

em jogo é salvaguardar uma didática verdadeiramente filosófica que, embora empenhada 

em cativar os alunos, não se esqueça de salvaguardar aquilo que é devido à Filosofia.  

Parece-nos óbvio que este partir da não-Filosofia só quer dizer uma coisa: instigar 

a criatividade e impedir os alunos de serem meros repetidores. Nesse sentido, essa suposta 

banalização da Filosofia só acontecerá se nos deixarmos ficar pelo nível do não-

filosófico. Porém, aproveitamos para relembrar que o intuito de dele partirmos é 

justamente induzir o que nele há de filosófico. O não-filosófico tem assim a função de 

seduzir intelectualmente, isto é, de chamar os alunos para a Filosofia. Trata-se de pouco 

a pouco dar a ver, ou a sentir, a legitimidade dessa prática abstrata a que se chama 

Filosofia. (Grácio & Dias, 2004) Dito de outra maneira: trata-se de um constante 

movimento em que o ponto de partida é o concreto e o abstrato o nosso ponto de chegada7.  

No que nos diz respeito, e seguindo de perto esta ideia de uma indução ao 

filosófico a partir do não-filosófico, privilegiamos a seguinte estratégia pedagógico-

didática: colocar os alunos em contacto com imagens artísticas (fixas8 ou em movimento9) 

e a partir delas insinuar o que nelas há de filosófico.  

                                                             
7 O conceito. 
8 Entre outras, destacamos a pintura e a fotografia. 
9 Destacamos o cinema  
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A nosso ver, a imagem artística pelos momentos de fruição que viabiliza, pela 

reflexão que solicita e pelo sentido crítico que desenvolve nos estudantes, pode ser, 

quando bem explorada, um recurso pedagógico de excelência na aula de Filosofia. Capaz 

de gerar ideias nos alunos, de os motivar e auxiliar, ela – a imagem – dá lugar à 

criatividade. Além do mais, com a sua utilização temos a possibilidade de nos aproximar 

mais da estrutura cognitiva dos estudantes, bem como dos seus interesses. Acreditamos 

que ao recorrer à imagem artística damos lugar ao conhecimento, um conhecimento que 

se dá na interseção da experimentação e da descodificação.  

Por tudo isto, e sintetizando, são duas as razões que podemos apontar para 

justificar a nossa escolha. Em primeiro lugar, por proporcionar meios adequados ao 

desenvolvimento da sensibilidade cultural e estética10. Com ela temos oportunidade de 

conhecer novos modos de fazer e dizer mundo e de desenvolver uma atitude de suspeita 

sobre o real como dado. Em segundo lugar, é inegável a força que a imagem visual possui, 

estando um pouco por toda a parte e captando a nossa atenção.  

 Como consequência desta reflexão e estratégia adotada, definimos como questão 

de investigação: será a Arte um bom intercetor da Filosofia? Assim, é nosso objetivo 

aferir as vantagens e desvantagens do uso da imagem artística no ensino de Filosofia.  

                                                             
10 Uma das finalidades presentes no Programa de Filosofia.  
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Capítulo 2 

Uma abordagem à pergunta: o que é a Filosofia? 

  

Para melhor apreender o que está em jogo na problemática do ensino de Filosofia, 

torna-se necessário, senão determinante, responder à seguinte questão: «O que é a 

Filosofia?». De facto, o que a Filosofia é, deve ou pode ser, não é de todo independente 

do que pretendemos com ela. Como afirma Boavida: “A pergunta sobre o que ela é vai 

ao âmago da questão, e o ensinável filosófico e as possibilidades de o fazer dependem da 

posição que se tomar” (Boavida, 2010, p. 32). Assim, aquilo que ela é e aquilo que dela 

pretendemos depende, em grande medida, do modo como a cultivamos.  

Se a pergunta «o que é a Filosofia?» parece descabida nem por isso é fácil de ser 

respondida. Aliás, tudo indica que jamais obteremos uma resposta concludente. Prova 

disso são as diferentes conceções que ao longo da História foram sendo apresentadas. Eis 

alguns exemplos: Filosofia como autoconhecimento, contemplação, comunicação e, entre 

outras, reflexão. Note-se, para o estudo em questão, que de todas elas resultam respostas 

diferentes sobre o sentido de ensinar Filosofia. E se porventura optarmos por nos dedicar 

a desmistificar o sentido de aprender Filosofia nem por isso a nossa tarefa se torna menos 

complexa. Qualquer que seja a resposta apresentada ela estará mediada pela conceção que 

se tenha da sua natureza, bem como dos seus traços constitutivos. (Cerletti, 2008) Assim, 

apesar das dificuldades em construir um ponto de partida para abordar determinados 

aspetos do ensino de Filosofia, estamos conscientes de que esta é, sem sombra de dúvidas, 

a questão basilar sem a qual não nos teria sido possível prosseguir neste estudo. Longe de 

se apresentar como um obstáculo intransponível, ela é, pelo contrário, o motor e o 

estímulo que nos permite avançar sobre o nosso problema.  

Embora falemos de diferentes conceções de Filosofia, a verdade é que tais visões 

não se excluem mutuamente, pelo contrário, elas implicam-se, complementam-se. Se 

atentarmos, por exemplo, ao Programa da disciplina de Filosofia pensada para o Ensino 

Secundário, verifica-se que é nas palavras de Michel Tozzi que encontramos a sua matriz. 

De acordo com Tozzi, “O ensino da Filosofia na educação secundária terá por finalidade 
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e objeto a aprendizagem do filosofar” (Vicente, 1994, p. 401). Tal aprendizagem implica 

o desenvolvimento de três competências: conceptualizar, problematizar e argumentar. A 

seu ver, estas seriam as três operações nucleares do ensino de Filosofia no Ensino 

Secundário.  

No que diz respeito à primeira operação – conceptualizar –, Tozzi deixa bem claro 

que não há trabalho filosófico sem conceptualização. Segundo esta perspetiva, é na 

desconstrução da linguagem e no desenvolvimento de atividades lógico-linguísticas 

esclarecedoras de conceitos que encontramos o cerne do trabalho filosófico, na medida 

em que ensinam o estudante a pensar com (ou através) de conceitos11. Nesse sentido, 

Tozzi propõe diferentes estratégias: desde uma aproximação linguística12, predicativa13 

até a uma aproximação representativa e metafórica14. Objetivo: tornar os alunos capazes 

de elevar as suas ideias ao nível do conceito.  

No que diz respeito à problematização, entendida como condição prévia e 

necessária para uma abordagem rigorosa e crítica, Tozzi fala-nos de quatros etapas. São 

elas: questionar, descobrir, formular e explorar. Objetivo: ultrapassar três obstáculos 

bastante frequentes: I) “a suficiência da certeza preconceituosa”; II) “a ignorância ou 

desconhecimento do que seja um problema filosófico”; III) “a resistência a tomar em 

consideração o ponto de vista do outro” (Vicente, 1994, p. 405). Quanto à argumentação, 

o objetivo passa por tornar os alunos capazes de empreender criativamente e de forma 

fundamentada as suas posições pessoais.  

É, pois, o desenvolvimento destas três competências que torna os estudantes 

capazes de debater racionalmente ideias, bem como apresentar e defender de forma 

criteriosa os seus pontos de vista. Trata-se de um processo complexo e moroso, sendo 

posteriormente revelador de enorme importância no progresso intelectual do discente.  

                                                             
11 Ideia presente em Silvio Gallo. 
12 Trabalho sobre a própria linguagem que visa explicitar o sentido de uma determinada noção. 
13 Trabalho sobre os atributos de uma noção. 
14 Pensar por imagens. Objetivo: “Expressão, por parte do aluno, das suas representações pessoais 
espontâneas, seguida de questionamento por confrontação com a dos seus colegas, com o professor (…)” 
(Vicente, 1994, p. 403). 
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Apontamos, do nosso ponto de vista, as três características básicas da Filosofia: o 

pensamento conceptual, o carácter dialógico e a crítica radical15. A experiência filosófica 

passa necessariamente por estas três instâncias. (Gallo, 2004) Todavia, de todas as 

respostas possíveis à pergunta «o que faz com que a Filosofia seja Filosofia?» optámos 

por destacar a de Gilles Deleuze (1925-1995) e Felix Guattari (1930-1992) na obra O que 

é a Filosofia? Publicada pela primeira vez em 1991, esta obra tem por objetivo determinar 

«O que é a Filosofia» salientando simultaneamente tudo o que ela não é.  

Verificamos, logo nas primeiras páginas, um forte combate, uma dura resistência 

e uma magnífica libertação de uma certa tradição que associa a Filosofia a uma atividade 

contemplativa, reflexiva e discursiva. Deste modo, e para que não corramos o risco de 

nos resvalarmos para aquilo que «Não é», Deleuze e Guattari expressam claramente que 

“A Filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos.” 

(Deleuze e Guattari, 1992, pág. 12). Eis o seu objetivo. Por forma a fundamentarem esta 

posição – Filosofia como criação de conceitos – recorrem a Nietzsche, afirmando que este 

determinou a função da Filosofia quando escreveu: “Os filósofos já não devem contentar-

se em aceitar os conceitos que lhes são dados (…) é necessário que comecem por os 

fabricar, os criar, os formular e persuadam os homens a recorrer a eles” (Deleuze e 

Guattari, 1992, p. 12). A proposta destes autores pode ser resumida da seguinte maneira: 

é necessário substituir a confiança pela desconfiança. Vê-se bem que a Filosofia assume 

com Deleuze e Guattari uma ação criativa. Tal ação resulta sempre de uma intervenção 

no mundo, seja para percebê-lo seja para transformá-lo. Já o conceito, de quem o filósofo 

é amigo, ao nascer da realidade serve para torná-la compreensível. Os conceitos são, 

assim, ferramentas de leitura que nos dão a ver o próprio mundo.  

 Quando perguntamos sobre a natureza da Filosofia, aquilo que está em questão é 

a sua especificidade, isto é, aquilo que só ela é capaz de fazer. Nesse sentido, importa 

perceber por que razão Deleuze e Guattari excluem da sua especificidade funções como 

contemplação, reflexão ou comunicação. Em primeiro lugar, a Filosofia não é 

contemplação na medida em que as contemplações apontam para as coisas em si mesmas, 

                                                             
15 Desejo de compreender o real na sua totalidade (descoberta das primeiras causas, dos primeiros 
princípios, da razão de ser das coisas), excluindo as teorias do senso comum e todas as posições que se 
apresentem confusas e não fundamentadas.  
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o que exclui a criação.16 Para os autores os conceitos não preexistem como entidades 

incriadas, estes não podem ser contemplados mas necessitam de ser criados. Em segundo 

lugar, não é reflexão na medida em que qualquer sujeito é capaz de refletir acerca de 

qualquer coisa, sem, com isso, necessitar da Filosofia. Por fim, não é comunicação visto 

que a comunicação trabalha ao abrigo de opiniões que visam o consenso e nunca o 

conceito. Para Deleuze e Guattari “A Filosofia não contempla, não reflecte, não 

comunica, embora tenha de criar conceitos para essas ações ou paixões” (Deleuze & 

Guattari, 1992, p. 13). Assim, a verdadeira especificidade da Filosofia encontra-se em 

duas palavras: criação e conceito. Inventar conceitos, tal é a persistente tarefa filosófica.  

 Se a Filosofia é por excelência a “disciplina que consiste em criar conceitos” 

(Deleuze & Guattari, 1992, p. 13), então a especificidade da Filosofia no Ensino 

Secundário demarca-se pela conceptualização. Dito de outra maneira: se o conceito é 

específico da Filosofia, então parece inconcebível pensar numa aula de Filosofia que não 

passe pelo seu trato.  

“Se a Filosofia consiste na atividade de criar conceitos, a 

aula de Filosofia é aquela que pratica essa atividade. (…) 

[Devemos] pensar a aula de Filosofia como uma oficina de 

conceitos, um local onde os conceitos historicamente 

criados são experimentados, testados, desmontados, 

remontados (…). E também um local onde se arrisque a 

criação de novos conceitos, por mais circunscritos e 

limitados que eles possam ser” (Gallo, 2004, p. 2-3). 

 
De um modo geral, podemos dizer que ensinar Filosofia é ensinar a pensar 

criticamente sobre os problemas, as teorias e os argumentos da Filosofia (Murcho, 2002). 

O ponto de partida é a vivência do problema; é este o seu único modo verdadeiro de a 

fazer aprender: sentir os problemas e pensar sobre eles. (Boavida, 2010) Para isso, é 

necessário partir, sempre que possível, da mundividência do estudante, bem como das 

suas ideias sobre o bem, o mal, o justo e o injusto. É de extrema importância que o 

estudante se familiarize com as problemáticas em estudo e encontre um genuíno interesse 

                                                             
16 Por forma a esclarecerem esta dissociação da Filosofia com a contemplação, Deleuze e Guattari 
recorrem a um dos seus maiores representantes: Platão. Nesse sentido, dizem-nos: “Platão dizia que era 
necessária contemplar as Ideias, mas primeiro tinha tido de criar o conceito de Ideia” (Deleuze e Guattari, 
1992, p. 13). 
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na busca de algumas respostas. Já o seu ponto de chegada é justamente aquilo que lhe faz 

ser Filosofia e não outra coisa: o conceito. Tudo aponta para a impossibilidade de um 

trabalho filosófico, digno do seu nome, sem a conceptualização. Pois, “Elevar as nossas 

ideias ou noções ao nível do conceito é uma exigência básica de todo o pensamento 

rigoroso e, em particular, do filosófico” (Vicente, 1994, p. 403). Logo, é com e pelo 

conceito que justificamos quer a discursividade da Filosofia quer a crítica radical da qual 

ela parte e se alimenta. Como afirma Silvio Gallo:  

“É o conceito que permite à Filosofia que seja dialógica: 

dialogamos, sim, mas a partir de conceitos, ou o que dá no mesmo, 

com a Filosofia promovemos o diálogo dos conceitos; assim, como 

é o conceito que permite que ela produza uma crítica radical: 

criticamos, mas criticamos a partir do conceito e pelo conceito” 

(Gallo, 2004, p. 3). 

 

 

A Filosofia entendida como criação de conceitos pode ser uma alternativa 

transformadora do seu próprio ensino, fazendo da sala de aula um lugar onde se privilegia 

a criação, o movimento, a diferença, a multiplicidade e o acontecimento. A Filosofia 

deleuziana (1925-1995) assume-se como um esforço para introduzir ou estimular 

hipóteses teóricas e práticas de resistência: resistência à doxa, aos pressupostos e a tudo 

o que limite o pensamento. Relembra-nos que a Filosofia não se cala, mas, pelo contrário, 

que critica, questiona e faz entrever novos mundos. A Filosofia é e deve ser sempre um 

esforço criativo, sendo no poder do conceito que esta encontra e garante a sua atualidade 

sempre que e onde ele se manifestar. A única condição que lhes é exigida é que “(…) 

tenham uma necessidade, mas também uma estranheza, e têm-nas na medida em que 

respondam a verdadeiros problemas” (Dias, 2012, p. 23).  

 

2.1. Ensino-aprendizagem de Filosofia: a conceptualização 

 

Se, como vimos, a Filosofia começa com a criação, formação e invenção de 

conceitos, devemos perguntar filosoficamente «o que é um conceito?». Dito de outra 

maneira: se o conceito é criação, é de fundamental importância determinar quais as 
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condições e possibilidades para a sua produção. É, então, necessária uma verdadeira 

pedagogia do conceito.  

Convém esclarecer, antes de avançarmos, o que se entende por pedagogia do 

conceito. Por pedagogia entendemos a Arte de educar e de instruir. Por conceito, e tal 

como o definiu Fréderic Cossutta, entendemos um objeto do pensamento, construído na 

ordem da representação, pelo qual tentamos determinar de modo unívoco e explícito a 

significação que pretendemos dar às palavras, às coisas e à relação entre elas. (Cossutta, 

1989). Por sua vez, na obra O que é a Filosofia ao conhecimento por conceitos chama-se 

pensar. Pensar é, assim, sinónimo de criar – criar conceitos sempre novos. O conceito 

apresenta-se como um dispositivo que nos leva a pensar, sendo produto e produtor ao 

mesmo tempo. Produto na medida em que resulta da nossa criação e produtor na medida 

em que produz novos pensamentos e dá lugar ao acontecimento. Este esforço por parte 

de Deleuze em fundar uma Filosofia acontecimentalista só quer dizer uma coisa: tratar 

os conceitos como acontecimentos e não como noções gerais. Ou seja, tratar os conceitos 

como singularidades – fruto de uma criação singular – e não como universais. 

 Para Deleuze e Guattari todo o conceito deve dizer o acontecimento e não a 

essência17. Ele – o conceito – na sua determinação filosófica – significa singularizar, 

romper os consensos e restabelecer a pluralidade dos sentidos. Relançando novas 

possibilidades, o conceito cria novos acontecimentos, cala as respostas e dá lugar a novos 

problemas. Por tudo isto, podemos dizer que filosofar é nada mais, nada menos, do que 

resistir, isto é, desconfiar do que já foi dito, do que já foi feito, do que já foi criado.  

Todo o conceito deve intervir por forma a resolver situações que nos inquietam e 

que se configuram como um problema, devem, igualmente, mudar com os próprios 

problemas. Compreendemos, desta forma, que Deleuze e Guattari assumem uma 

orientação absolutamente prática e não representacionista do pensamento filosófico. Para 

eles a Filosofia não é teoria, ela não teoriza mas elabora conceitos para os problemas a 

que se propõe e caracteriza-se pela produção de conceitos18. No que diz respeito às 

                                                             
17 Para Deleuze os conceitos nunca são generalidade mas antes singularidades. Com efeito, os conceitos-
essências (entendidos como noções gerais ou abstratas) são substituídos por conceitos-acontecimentos 
(que se referem sempre a circunstâncias de um caso específico, sendo, por isso, sempre um 
acontecimento). 
18 Daí que para Deleuze a Filosofia seja só isto: problemas e conceitos.  
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características do conceito, e de uma forma bastante geral, podemos dizer que todo o 

conceito é pensamento (ato de pensamento) e tem sempre uma assinatura que remete para 

o estilo do filósofo. É multiplicidade e é sempre criado a partir de problemas. Tem uma 

história, remete sempre para outros conceitos e suscita uma encruzilhada de problemas. 

É incorpóreo, expressa o acontecimento e não a essência. É simultaneamente absoluto e 

relativo, infinito e fragmentado. Relativo face aos outros conceitos, mas absoluto pela 

condensação que opera. Por fim, o conceito não é proposicional, os conceitos não se 

sucedem uns aos outros. “Os conceitos são centros de vibrações, cada um em si próprio 

e uns em relação aos outros.” (Deleuze e Guattari, 1992, pág. 27) 

Nenhum conceito é simples, todo o conceito é formado por diferentes 

componentes e define-se por eles. É nesta multiplicidade, própria ao conceito, que 

encontramos um dos seus estatutos pedagógicos: um voltar ao que já está feito, o que 

implica passar por diferentes conceitos com diferentes planos e fruto de diferentes 

problemas. Importa salientar que a criação de conceitos resulta sempre de problemas que 

se julgam mal vistos ou mal resolvidos, tendo, portanto, uma história e remetendo sempre 

para outros conceitos19. Em suma: cada conceito retoma e remete para outros conceitos.  

Mas como fazer para que essa repetição – esse voltar à História – seja produtiva 

e não estéril? Deleuze e Guattari dão-nos a resposta: a ideia não consiste em fazer como 

(igual ao que já está feito), mas sim com (sempre na companhia de outros conceitos). Para 

os autores não restam dúvidas: fazer Filosofia é muito mais do que repetir filósofos. 

Contudo, também se torna uma tarefa difícil, senão impossível, fazer Filosofia (o novo) 

sem retomar ao já pensado, ao já criado. Este voltar à História surge, neste contexto, como 

condição para a criação e, claro, como condição para a diferença. A repetição do anterior 

deverá ser sempre diferencial na indicação do novo. Dito de outra forma: A História da 

Filosofia pode ser o nosso ponto de partida mas não deve ser o nosso ponto de chegada, 

e embora seja nos conceitos da História da Filosofia, ou nos seus elementos próprios, que 

                                                             
19 É, por isso, que Deleuze e Guattari falam de parentescos entre conceitos e dizem que o menor 
deslocamento de um conceito para um outro contexto é já uma diferença. Pois, o conceito já não é mais 
o mesmo. “Os conceitos vão pois até ao infinito e, sendo criados, não são nunca criados a partir do nada” 
(Deleuze & Guattari, 1992, p. 54). 
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encontramos a matéria-prima para nos iniciarmos e aventurarmos na criação, o objetivo 

deve ser sempre introduzir o diferente, isto é, o novo.  

Muito se pode aprender com os grandes filósofos, porém o estudante deve ser 

estimulado a desenvolver o seu pensamento autónomo sobre os problemas, as teorias e os 

argumentos da Filosofia. Caso contrário, tratar-se-á de um mau ensino de Filosofia. Como 

afirma Murcho: no mau ensino de Filosofia o aluno nunca se sente implicado naquilo que 

diz ou escreve; “(…) é capaz de escrever páginas muito académicas sobre Davidson ou 

Heidegger, mas se, à mesa do café, lhe perguntarmos o que realmente pensa sobre tudo 

aquilo… ou não pensa nada, ou pensa tolices, porque nunca pensou realmente naquilo 

tudo” (Murcho, 2002, p. 17). Quando assim é, caímos no mero formalismo que não quer 

dizer coisa alguma. Ora, é justamente isto que a Filosofia deve evitar. O ensino de 

Filosofia deve ser filosófico sob pena de atraiçoar os seus objetivos e “(…) talvez não 

esteja na comunicação da Filosofia, e na assimilação pelos alunos, o mais importante da 

Filosofia, ou a razão principal pela qual se deve ensinar e aprender” (Boavida, 2010, p. 

111). Aquilo que nos parece óbvio, uma exigência de base, é o envolvimento por parte 

dos agentes do processo de ensino-aprendizagem (professores e estudantes) nas questões 

trabalhadas. É esta dialética questão-resposta que funde professores e alunos num ato 

comum, isto é, de quem aprende e apreende e de quem partilha e fomenta o interesse do 

aprendiz.  

Respondida à questão «O que é a Filosofia?» e «O que é um conceito?» Deleuze 

e Guattari não ficam por aí. O modo como definem ou consideram os conceitos – como 

a tarefa específica e exclusiva da Filosofia – leva a que tenham de fazer outras 

considerações e, nesse sentido, dizem-nos:  

«A Filosofia apresenta três elementos, cada um dos quais 

responde aos dois outros, tendo embora de ser considerado 

por sua própria conta: o plano pré-filosófico que ela tem de 

traçar (imanência), a ou as personagens pró-filosóficas que 

têm de inventar e fazer viver (insistência), os conceitos 

filosóficos que têm de criar (consistência). Traçar, inventar, 

criar, esta é a trindade filosófica.» (Deleuze e Guattari, 

1992, pág. 70) 
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 Para responder à questão matricial sobre «O que é a Filosofia?» Deleuze e Guattari 

tiveram a necessidade de demarcar o lugar a partir do qual seria possível inventar, 

fabricar, criar conceitos. Ora, em termos metodológicos verificamos que tem de existir, 

necessariamente, uma intuição; intuição que nos conduz, posteriormente, à criação. Esta 

compreensão intuitiva tem, em Deleuze e Guattari, o nome de plano de imanência. Mas 

o que é esse plano de imanência? 

O plano de imanência surge, em Deleuze e Guattari, como o reservatório dos 

acontecimentos puramente conceptuais. O plano é, neste sentido, o que dá vida aos 

conceitos e, simultaneamente, o que os sustenta. Apesar de ser apontando como pré-

filosófico, como um momento anterior à própria criação, o plano é também entendido 

como tarefa fundamental para a posterior criação de conceitos. Assim, podemos dizer que 

em Deleuze e Guattari o que se afirma como pré-filosófico é inseparável do filosófico, 

pois se queremos filosofar necessitamos, em primeiro lugar, de uma intuição que nos 

induz à criação. Contudo, e tal como vimos anteriormente, se o conceito só pode ser 

engendrado no pensamento, o plano de imanência será, neste sentido, imanente ao 

pensamento. Dito de outra forma: a imanência surgirá como uma ligação pura e de 

exclusividade ao pensamento.  

 Já no que diz respeito às personagens conceptuais, estas são entendidas como os 

«heterónimos» do filósofo, personagens que operam os movimentos que descrevem o 

plano de imanência do filósofo e intervêm na própria criação dos seus conceitos. Tanto o 

plano como as personagens conceptuais formam com os conceitos as três instâncias 

correlacionais da Filosofia: traçar, inventar e criar. Por tudo isto, podemos dizer que o 

conceito, em Deleuze e Guattari, é um acontecimento exclusivo da Filosofia, um 

dispositivo que é criado e que opera nas condições do pensamento para pensar no pensar.  
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2.1.1. Arte: um intercetor da Filosofia? 

 

O pensamento como criação conduz-nos a um pensar «com», isto é sempre na 

companhia «de». Questões como «O que é pensar?» ou «Em que medida é possível dar 

ao pensamento novos meios de expressão?» parecem percorrer toda a obra de Gilles 

Deleuze. Não esquecendo a primeira questão20, aquilo a que nos propomos é clarificar a 

relação existente entre a Filosofia e a não-Filosofia. Nesse sentido, impõe-se a seguinte 

questão: de que forma pode o universo não-filosófico levar-nos a compreender a 

Filosofia?  

Deleuze e Guattari, na obra intitulada O que é a Filosofia?, apresentam-nos uma 

cartografia do pensamento onde distinguem Filosofia, Ciência e Arte. Nesta cartografia 

do pensamento, inscrevem as suas diferenças mas também a sua natureza complementar. 

                                                             
20 Questão que será tratada no capítulo 2.2. 

Figura 1 
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(Catarina Nabais, 2010) As três vias são específicas e distinguem-se pela natureza do 

plano e do que o ocupa. Enquanto a Filosofia faz surgir acontecimentos com os conceitos, 

a ciência constrói estado de coisas com as suas funções e a Arte ergue monumentos com 

as suas sensações. Pensar, dizem-nos os autores: “(…) é pensar por conceitos, ou então 

por funções, ou então por sensações, e qualquer um destes pensamentos não é melhor do 

que o outro, ou mais plenamente, mais completamente, mais sinteticamente 

«pensamento»” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 174). Estes três tipos de pensamento, 

embora sem qualquer tipo de síntese ou identificação, cruzam-se, entrelaçam-se sendo 

que o fundamental em Deleuze está justamente aí: nesses cruzamentos, nessas 

interferências. Se um filósofo tem algo a dizer a um cineasta, a um cientista e vice-versa 

é em função daquilo que cria, isto é, pensa. É em nome da criação particular de cada um 

destes modos do pensar que há espaço para falar de um tecido de correspondências entre 

eles. 

Porém, e antes de avançarmos, convém precisar as diferenças existentes entre 

estes três tipos de pensamento. Nesse sentido, e uma vez respondida a questão «O que é 

a Filosofia?», dedicar-nos-emos, mais concretamente, à não-Filosofia: Ciência e Arte.  

Antes de tudo o mais, importa salientar que quando falamos de pensamento 

falamos de uma relação direta com o caos. Pensar é, em Deleuze e Guattari, dar 

consistência a esse caos. Entenda-se por caos um virtual que contém todas as formas 

possíveis, um estado de movimentos infinitos. Ora, a diferença entre estes três campos do 

pensamento está justamente no modo como respondem ao caos, isto é, no modo como o 

encaram e nele mergulham. No que à Ciência diz respeito, esta cria funções que visam 

«isolar» variáveis num ou noutro instante. “A ciência não tem os conceitos por objeto, 

mas funções que se apresentam como proposições em sistemas discursivos. Os elementos 

das funções chamam-se functivos. Uma noção científica é determinada não por conceitos, 

mas por funções ou proposições” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 105). Já a Arte é a 

conservação do acontecimento, ela faz do acontecimento uma sensação. Opera – pensa – 

por meio de afetos21 e percetos22, fazendo da obra de Arte um bloco de sensações. “A 

                                                             
21 Corresponde a novas maneiras de «experimentar» 
22 Corresponde a novas formas de ver e de ouvir, ou seja, de percecionar, de interpretar.   
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Arte é a linguagem das sensações, que passa pelas palavras, pelas cores, pelos sons ou 

pelas pedras” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 155). Unir a sensação no material que a 

compõe, eis aquilo a que a Arte se propõe. Numa só palavra: fazer vibrar a sensação, isto 

é, abrir, fender, escavar a sensação.  

Sem hierarquias artificiais, sem complexos de superioridade e de inferioridade, o 

que estes modos de pensar estabelecem entre si é, antes de tudo o mais, uma relação de 

complementaridade. Deleuze insistiu por diversas vezes na importância da não-Filosofia 

para a Filosofia, apontando para a possibilidade de o não-filosófico encontrar-se no cerne 

da Filosofia23. A Arte, a Ciência e a Filosofia devem estar numa relação essencial com o 

que não lhes diz respeito. Tal como disse Sousa Dias, é uma necessidade de toda a criação 

filosófica e não-filosófica interceder e ser intercedida, intersectar e ser intersectada. De 

facto, a sensação pode, ela mesma, tornar-se sensação de conceito e o conceito, por sua 

vez, conceito de sensação. É este estar sempre «entre» que nos leva a concluir que a 

Filosofia é transversal, ela atravessa outros saberes na exata medida em que se deixa ser 

atravessada por eles.  

“Uma característica intrínseca da Filosofia é a 

transversalidade, uma vez que o conceito é (…) conectivo, 

vicinal, consistente. O que faz dele necessariamente um 

empreendimento de abertura e de relação. A Filosofia não 

se fecha em si mesma, ensimesmada, mas abre-se sempre a 

outrem, busca a relação.” (Gallo, 2004, p. 3)24. 

 

 Vê-se bem que o diálogo conceptual inerente ao trabalho filosófico abre-se, tal 

como o conceito, a outras formas de conhecimento, sendo o próprio conceito que consente 

à Filosofia o seu carácter transversal.  

Mas se a Filosofia está em conexão imediata e necessária com outros domínios, não 

é por se posicionar face a eles em estado de reflexão. Pelo contrário, “É fazendo o seu 

próprio movimento criativo que a Filosofia se coloca em estado de aliança ativa e interior 

com domínios não-filosóficos” (Dias, 2012, p. 27). Entenda-se por movimento criativo o 

                                                             
23 “O não-filosófico talvez esteja mais no cerne da filosofia do que a própria filosofia e significa que a 
filosofia não pode contentar-se em ser compreendida de maneira filosófica ou conceptual, tem de se 
dirigir aos não-filósofos, na sua essência” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 41).  
24 Vê-se bem que o diálogo conceptual, tal como o conceito em si, cria relações e conexões. 
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pensar por meio delas, com elas, e por meios próprios – o conceito. Com Deleuze e 

Guattari torna-se claro que a criação na ordem dos conceitos pode emergir noutras 

atividades e a única forma de evitar o simples descritivismo ou a estéril dialética das 

opiniões é formar conceitos singulares, isto é, convenientes ao caso em específico.  

 

2.2. Experiência do Pensamento 

 

O que nos faz pensar? O pensamento faz-se espontaneamente ou necessita de uma 

provocação, de um desafio, de algo que lhe seja externo? Como produzir pensamento? 

De que modo podemos desenvolver meios que façam ecoar a voz do pensamento? 

O tema de uma possibilidade essencial do pensamento é típico da moderna 

Filosofia25. Porém, é em Heidegger (1889-1976) que encontramos uma das versões mais 

célebres deste tema: “Nós não pensamos, não aprendemos ainda a pensar, ainda não 

sabemos o que pensar significa, o pensamento permanecerá em nós uma possibilidade 

irrealizada enquanto não se der por tarefa o que eminentemente dá que pensar” (Dias, 

2012, p. 35). Estamos perante uma apurada consciência da dificuldade de pensar. Uma 

consciência de que pensar se faz sobretudo contra o pensamento, de um pensar o não 

pensável que é a causa do próprio pensamento. Encontramos no pintor Paul Klee (1879-

1940) a fórmula exata desta consciência: pintar o invisível; ou melhor, «não pintar o 

visível, mas tornar visível». É esta a fórmula que exprime perfeitamente os traços 

essências da Arte moderna26 e da moderna Filosofia (Dias, 2012) cujo objetivo consiste 

essencialmente em dar visibilidade a forças não visíveis.  

 Também Deleuze, seguindo de perto esta ideia do pensamento como possibilidade, 

como potência, diz-nos que o pensamento não é algo que recebemos pronto e acabado, 

apenas para ser assimilado, mas é algo que necessita de ser experienciado. Na ausência 

de tal experiência a capacidade de pensar não passa de uma possibilidade.  

A questão «o que é pensar?» é, em Deleuze, equivalente à questão «o que é criar?». 

                                                             
25 Tema iniciado por Nietzsche: explorar uma superior possibilidade do pensamento pondo-o em relação 
com forças não formadas, com um «caosmos». (Dias, 2012). 
26 Principais movimentos da Arte moderna: Expressionismo, Fauvismo, Cubismo.  
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Pensar e criar são a mesma coisa. Pensar filosoficamente é sempre por conceitos e tais 

operadores cogitativos não preexistem mas necessitam de ser inventados. Diz-nos o 

filósofo francês:  

«Sabe que pensar não é inato, mas deve ser engendrado no 

pensamento. Sabe que o problema não é dirigir, nem aplicar 

metodicamente um pensamento preexistente por natureza e 

de direito, mas fazer com que nasça aquilo que ainda não 

existe (não há outra obra, todo o resto é arbitrário e enfeite). 

Pensar é criar, não há outra criação, mas criar é, antes de 

tudo, engendrar, «pensar» no pensamento.» (Deleuze, 2000, 

pág. 252) 

 

 Não deixa de ser curioso que a tese de Deleuze não vê o pensamento como algo 

inato e, portanto, natural ao Homem. Pelo contrário, para Deleuze só pensamos quando 

coagidos e forçados a pensar e aquilo que nos força a pensar é sempre fruto de uma 

contingência: qualquer coisa, qualquer encontro, pode ser um problema. Não o 

escolhemos, como disse Bergson, encontramo-lo, barra-nos o caminho e, a partir daí, ou 

ultrapassamos o obstáculo ou deixamos de filosofar. Porém, e o mais importante a ser 

destacado, é que para Deleuze o problema não é racional mas antes da ordem sensível. O 

problema não é pensamento, mas sensibilidade. Pensamos para equacionar problemas que 

vivemos, sentimos, experimentamos. O problema é, então, a marca singular, a violência 

original feita ao pensamento e o único a tirá-lo do seu entorpecimento natural ou da sua 

eterna possibilidade. É, pois, em função dessa violência, uma violência sofrida de 

«dentro», que se dá o pensamento.  

 Diz-nos Deleuze: há qualquer coisa no mundo que nos força a pensar, como 

resultado de um encontro fundamental. Tal encontro só pode ser sentido, é dele que brota 

a sensibilidade no sentido. Por sua vez, aquilo que só pode ser sentido sensibiliza a alma 

e força-a a colocar um problema como se o objeto desse encontro fosse o portador do 

problema. Mas o que se dá nesse encontro? “Não é uma qualidade, mas um signo. Não é 

um ser sensível, mas o ser do sensível. Não é o dado, mas aquilo pelo qual o dado é dado” 

(Deleuze & Guattari, 1992, p. 240). Vê-se bem que o «signo» é o objeto desse encontro, 

é ele que nos põe a pensar e que garante a necessidade daquilo que é pensado. Resta, com 

efeito, procurar perceber do que falamos quando falamos de «signo».  
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 Conforme Heraclito também em Deleuze é a coexistência dos contrários que 

constitui o objeto de um encontro – o signo –, o ponto de partida daquilo que nos força a 

pensar. Pensar é afrontar esse caos próprio ao mundo. Enfrentá-lo, nele mergulhar para 

dele retirar um pouco de ordem. “Eis, de cada vez, a aventura do pensamento, a incessante 

odisseia do espírito (…) eis o que em Deleuze «pensar» significa” (Dias, 2012, p. 39).  

O que é primeiro no pensamento é o arrombamento, a 

violência, é o inimigo, e nada supõe a Filosofia; tudo parte 

de uma misosofia. Não contemos com o pensamento para 

fundar a necessidade relativa do que ele pensa; contemos, 

ao contrário, com a contingência de um encontro com 

aquilo que força a pensar, a fim de elevar e instalar a 

necessidade absoluta de um acto de pensar, de uma paixão 

de pensar.» (Deleuze, 2000, pág. 240) 
 

 O pensamento não tem, em Deleuze, outra aventura senão o involuntário e o seu 

ponto de partida é a sensibilidade no encontro com aquilo que nos força a pensar. Não 

supondo qualquer afinidade ou predestinação, é o fortuito ou a contingência do encontro 

que garante a necessidade daquilo que a sensibilidade nos força a pensar. Para o filósofo 

francês não restam dúvidas: aquele que diz «eu quero a verdade» só a quer quando 

coagido. “Só a quer sob o império de um encontro, em relação a um determinado signo. 

Ele quer interpretar, decifrar, traduzir, encontrar o sentido do signo” (Deleuze, 2003, p. 

15). O pensamento torna-se assim estruturalmente experimentação, criação, e já não 

reflexão. Com efeito, a questão já não será a da verdade – o amor pela verdade – mas a 

do sentido; a da produção do sentido ou o sentido como produção.  

 De tudo o que foi dito até aqui, qual a lição que poderemos retirar para o ensino 

de Filosofia? No capítulo «a imagem do pensamento» da obra Diferença e Repetição, 

Deleuze anuncia claramente a sua intenção: a destruição de uma imagem de um 

pensamento que se pressupõe a si mesmo. Assumindo como sua a pretensão clássica da 

Filosofia de se desembaraçar da doxa, Deleuze diz-nos que esta necessita de recomeçar 

tudo de novo. Nesse sentido, recupera Nietzsche para afirmar que a Filosofia tem de 

questionar aquilo que lhe é de direito, ou seja, todas as imagens pré-filosóficas e, assim, 
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libertar o pensamento de qualquer imagem que o determine27.  

É justamente neste começar do zero que encontramos uma possível diretriz para 

pensar o ensino de Filosofia. Em primeiro lugar, esse começar do zero só é possível se os 

problemas não forem dados, mas sim inventados e reinventados nas e com as soluções. 

Logo, é necessário parar de decalcar os problemas e as questões sobre as proposições 

correspondentes que servem ou não de resposta. Em segundo lugar, é necessário 

desembaraçarmo-nos da ilusão filosófica de avaliar os problemas segundo a sua 

resolubilidade. De facto, aquilo que não pode ser esquecido, sob pena de atraiçoar a 

Filosofia, é trazer o aluno para um mesmo território de procura. Diz-nos Deleuze: jamais 

poderemos dizer antecipadamente se um problema está ou não bem colocado, se a solução 

que lhe é apresentada é conveniente ou adequada ao caso; é preciso pensar, é preciso criar. 

Para isso, é necessário desafiar o aluno a pensar connosco por meio dos grandes filósofos. 

Mas mais do que tudo, é necessário desinquietá-lo das suas seguranças, abalá-lo face às 

suas certezas, propor-lhe outras visões, avançar com novas maneiras de interpretar a vida. 

É por isso que a matriz educativa está muito para lá da questão comunicacional. Embora 

importante, o fundamental joga-se na ativação dos fatores psico-afetivos e o desvelar da 

dimensão filosófica que as situações possuem.  

 A grandeza de uma Filosofia, como aliás em tudo, encontra-se no que ela criou, 

no que trouxe de novo. Já um mau filósofo é aquele que nunca se aventurou e que apenas 

se fez servir de ideias prontas. Pois bem, se queremos evitar maus filósofos é, então, 

necessário desafiar o aprendiz a pensar por si. O ensino de Filosofia deve ser pensado 

como um convite à experiência do pensamento.  

 Mas como aprender a pensar? Como ensinar a pensar? No que diz respeito à 

primeira questão, Deleuze diz-nos que não existe nenhum saber ou método adequado do 

pensar. Acrescenta ainda que nunca se sabe de antemão como alguém vai aprender, mas, 

                                                             
27 O Pressuposto implícito da Filosofia encontra-se no senso-comum: cogitatio natura universalis. 
Pressuposto que a Filosofia assume e reconhece como o seu verdadeiro ponto de partida. Segundo 
Deleuze, tal pressuposto implica uma imagem do pensamento pré-filosófica e natural, retirada do senso-
comum. Ora, é sobre esta imagem do pensamento – orientado para o verdadeiro – que se supõe que toda 
a gente saiba o que é pensar, sendo portanto capaz de pensar. Para Deleuze a Filosofia ao acolher esta 
imagem do pensamento desvia-se do seu projeto: romper com a doxa. 
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de qualquer forma que o faça, aprender é sempre por intermédio de signos28 e não por 

transmissão/reprodução. Nada se aprende senão por decifração e interpretação. Dito de 

outra maneira: todo o ato de aprender é uma interpretação de signos.  

 O desafio que se apresenta ao professor de Filosofia é encontrar meios que 

violentem o pensamento, ou seja, que o ponham a pensar aquilo que já não pode deixar 

de pensar. É esta a grande lição que podemos retirar da Filosofia deleuziana: fazer com 

que a sala de aula adquira um carácter prático e dinâmico, sem com isso perder a dimensão 

estritamente filosófica do conceito. Recordando Silvio Gallo, a sala de aula deve ser vista 

como uma oficina do conceito, onde este é experimentado, testado e, quiçá, criado. O 

mais importante não é tanto a solução do problema ao qual o conceito visa dar uma 

resposta, mas todo o processo de criação. Nesse sentido, é de fundamental importância 

que o aluno lide com conceitos criados na História com o intuito de deles se apropriar, 

compreendendo-os, testando-os, retrabalhando-os e, quem sabe, criando os seus próprios 

conceitos. Em suma: poder-se-á entender esta oficina do conceito como um ensaio para a 

própria criação. Como? Ao lidar com conceitos que se encontram na História da Filosofia. 

 Quanto à segunda questão «como levar os alunos a pensar?», uma possível reposta 

passa essencialmente por fazer com que os alunos vivenciem o problema. Se só pensamos 

a partir de problemas que efetivamente vivemos, urge levar os alunos a sentir, a perguntar. 

Dito de outra maneira, é necessário fazer com que os alunos sintam e vivam como seu o 

problema em questão. Ora, é justamente aqui que, do nosso ponto de vista, a não-Filosofia 

faz ecoar as suas mais-valias enquanto resistência à ausência de pensamento sobre si 

mesmo.  

Relembramos, mais uma vez, que a estratégia pedagógico-didática por nós 

privilegiada, ao longo do nosso estágio (2018-2019), consistiu, essencialmente, em 

colocar os estudantes em contacto com imagens artísticas (fixas ou em movimento) para 

delas extrair e explorar certos conteúdos filosóficos.  

 

 

                                                             
28 Ideia presente na obra Proust e os Signos. 
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2.2.1. Imagem-Sensação 

  

“Isto não é uma maçã” 

René Magritte 

O que é uma imagem? Eis um dos maiores desafios do mundo contemporâneo. A 

múltipla proliferação de imagens parece inversamente proporcional à nossa capacidade 

de dizer com exatidão aquilo a que correspondem. Parece ocorrer com as imagens o 

mesmo que acontece com o tempo em Santo Agostinho29: somos perpetuamente 

invadidos por imagens, interagimos com elas, mas se alguém nos pedisse para dizer o que 

elas são teríamos dificuldades em apresentar uma resposta (Alloa, 2015). Na verdade, 

todos parecem ter algo a dizer sobre a mesma coisa. Artistas, filósofos, físicos, psicólogos 

conduzem-nos a modos diferentes de ver e entender o mesmo objeto. O artista mais 

pragmático dir-nos-á, por exemplo, que uma imagem resume-se a um conjunto de tintas 

espalhadas sob a tela; já o físico encerrará a imagem num complexo de átomos e 

moléculas que constitui a matéria do seu corpo físico. É, pois, perante esta variedade de 

possibilidades que cabem dentro deste conceito que se torna difícil ou quase impossível 

encontrar um princípio uniforme e definidor de imagem.  

 A complexidade de questões que envolve a natureza das imagens – o que elas são, 

o que elas fazem – e o tratamento que lhes é pedido, exige da nossa parte estratégias 

cuidadosas na sua abordagem. Nesse sentido, o que se segue consagra-se ao estudo das 

modalidades de produção de sentidos pelos signos usados na imagem artística, excluindo 

                                                             
29 Que é, pois, o tempo? Quem o poderá explicar facilmente e com brevidade? Quem poderá apreendê-lo, 
mesmo com o pensamento, para proferir uma palavra acerca dele? Que realidade mais familiar e 
conhecida do que o tempo evocamos na nossa conversação? Santo Agostinho, Conversações. 
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para o caso a imagem mental e a imagem acústica30. Dedicar-nos-emos, em específico, à 

imagem fixa – fotografia e pintura – e à imagem em movimento – cinema. Estamos 

conscientes de que, mesmo assim circunscrito, o estudo dedicado à imagem artística 

levanta inúmeros problemas sobretudo no que se refere à sua especificidade. Um bom 

exemplo disso é a inscrição paradoxal de René Magritte (1898-1967) na série A Traição 

das Imagens. Num jogo sublime entre o visível e o dizível, Magritte leva-nos a constatar 

que, independentemente da maçã representada, aquele objeto é uma imagem. É, pois, no 

momento em que o pintor belga afirma «Isto não é uma maçã» que vemos corroborada a 

convicção de que qualquer investigação acerca da natureza das imagens deverá começar 

por dar resposta a esta interrogação: o que é uma imagem? 

 De facto, em qualquer dicionário de língua portuguesa constata-se que são 

inúmeras as aceções do termo «imagem», sendo a primeira: «representação (gráfica, 

plástica, fotográfica) de algo ou alguém»31. Se atentarmos ainda à sua origem etimológica, 

mais uma vez, lhe vemos associada a ideia de «representação» ou «imitação». Com efeito, 

o ponto principal dos debates em torno do conceito imagem parece ser, em primeiro lugar, 

o da representação e das suas implicações. Encontramos justamente em Platão (c. 427-

347 a.C) e Aristóteles (c. 384-322 a.C) o início desse debate, um debate que, embora com 

contornos diferentes, jamais se vê terminado. Para estes filósofos toda a Arte é imitação 

e tal posição pode ser resumida da seguinte forma: tudo o que é Arte imita. Porém, tal 

função é encarada pelos dois de forma bastante distinta.   

 Platão declarou no livro X da República que a imitação (mimesis) apenas engendra 

o medíocre, tendo como principal função seduzir a parte mais vil da nossa alma e desviar-

nos da verdade e do essencial. Já Aristóteles defendera que a imitação era útil e, portanto, 

boa. Aos seus olhos, a imitação participava na educação do ser humano ao mesmo tempo 

que lhe dava prazer. Tal prazer, dizia o filósofo, não é “(…) suspeito nem aviltante, mas 

pelo contrário, o motor desta aprendizagem” (Joly, 2015, p. 60). Aristóteles, invertendo 

ponto por ponto a argumentação de Platão, faz assim uma aproximação positiva entre 

                                                             
30 É importante não esquecer que a imagem não é uma exclusividade do visível. Como disse Rancière, “Há 
visibilidade que não faz imagem, há imagens todas elas feitas de palavras” (Rancière, 2011, p. 15). 
Contudo, o mais comum e o que se associa geralmente à imagem é a relação do dizível com o visível.  
31 Dicionário online Porto Editora. Disponível em: https://www.infopedia.pt/ 

https://www.infopedia.pt/
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imitação, imagem, prazer e conhecimento.  

 Mas será a imagem uma mera cópia daquilo que nos rodeia e envolve? Será o olho 

capaz de semelhante proeza? Das variadas respostas apresentadas a esta questão, 

destacamos a de Nelson Goodman (1906-1998) quando afirma não haver no mundo 

nenhum olhar inocente. O olho, diz-nos Goodman, não funciona como um instrumento 

isolado e independente, mas como um membro de um organismo complexo e caprichoso. 

Este “(…) seleciona, rejeita, organiza, discrimina, associa, classifica, analisa, constrói. 

Não espelha, propriamente falando, antes apodera e faz” (Goodman, 2006, p. 40). Trata-

se de uma versão ou tradução do objeto, na qual são destacadas semelhanças e diferenças 

até então negligenciadas ou ainda associações pouco comuns. A imagem deixa assim de 

ser material neutro, coisa isolada, para passar a ser um território de significação. Diz-nos 

Goodman: “A representação ou descrição é apropriada, eficaz, iluminadora, subtil, 

intrigante, na medida em que o artista ou o autor apreende relações novas e significantes 

e concebe meios para as tornar manifestas” (Goodman, 2006, p. 62). Para o filósofo  

americano não restam dúvidas: a Arte é uma contribuição genuína para o conhecimento32, 

na medida em que nos fornece as mais variadas visões da realidade e participa na 

construção e compreensão do mundo. Já não se trata de um relato passivo, mas, pelo 

contrário, de invenção, de criação.  

Toda a experiência estética é, para Goodman, um exercício intenso, complexo e 

moroso. E embora destaque esta função cognitiva da Arte, Goodman deixa bem claro que 

a subsunção do estético sob a excelência cognitiva não exclui o sensorial ou o emotivo, 

pois aquilo “(…) que conhecemos a partir da Arte tanto se sente nos ossos, nervos e 

músculos como é apreendido pela mente.” (Goodman, 2006, p. 272). Para Goodman a 

Arte prepara-nos para (sobre)viver, conquistar e ganhar; é o nosso saco de boxe que 

usamos para fortalecer os músculos intelectuais.  

                                                             
32 Não nos alongando nesta questão, podemos dizer, de forma bastante resumida, que para Nelson 
Goodman as obras de Arte não se destinam a ser contempladas, mas a proporcionar conhecimento das 
coisas. “O objetivo principal é a cognição em si e para si; o carácter prático, o prazer, a compulsão e a 
utilidade comunicativa dependem todas deste objetivo” (Goodman, 2006, p. 271).  
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Também Gilles Deleuze defende que o conceito mimesis associado às Artes33 não 

só é insuficiente como radicalmente falso. Nenhuma Arte é imitativa, sendo justamente 

na sua vontade criadora que encontramos a secreta comunhão entre a Filosofia e a Arte 

em geral. Mas o que é uma imagem para o filósofo francês? O conceito de imagem é 

transversal na obra de Gilles Deleuze, não se deixando encerrar na uniformidade de uma 

só noção. Deleuze em diferentes obras e com diferentes propósitos fala-nos de imagem 

como imagem do pensamento34, imagens picturais35 e, ainda, imagens 

cinematográficas36. Perante uma tal diversidade de problemas e abordagens, optámos por, 

num primeiro momento, caracterizar o horizonte para o qual se dirige o conjunto do 

pensamento deleuziano dedicado às Artes.  

No capítulo «percepto, afecto e conceito» da obra O que é a Filosofia?, Deleuze 

e Guattari partem da afirmação de que a “A Arte conserva, e é a única coisa no mundo 

que se conserva” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 144). A «coisa» que se conserva é tornada 

independente, não apenas do modelo e do criador mas também do espetador que nada 

mais faz do que experimentá-la posteriormente. “O que se conserva, a coisa ou a obra de 

Arte, é um bloco de sensações, isto é, um composto de perceptos e de afectos” (Deleuze 

& Guattari, 1992, p. 144). Posto isto, importa então clarificar o que para Deleuze significa 

perceto e afeto.  

“Os perceptos não são já percepções, são independentes de um 

estado dos que a experimentam; os afectos não são já sentimentos 

ou afecções, excedem a força dos que passam por eles. As 

sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por si próprios 

e excedem todo o vivido. (…) A obra de Arte é um ser de sensação, 

e nada mais: existe em si” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 145). 

 

                                                             
33 Falamos de Artes e não Arte na medida em que para Deleuze o conceito de Arte é um conceito falso. 
Na obra Mil Platôs, Deleuze e Guattari afirmam não acreditar num sistema das Artes, mas sim em 
problemas muito diferentes que encontram as suas soluções em Artes heterogéneas.  
34 Tema sobretudo abordado em obras como Diferença e Repetição e Proust e os Signos. Nestas obras 
vemos menosprezada a importância da verdade e destacado o papel da criação e do involuntário na 
caracterização do ato de pensar.  
35 Tal estudo é realizado na obra Francis Bacon Lógica da Sensação, na qual nos é apresentada a ideia de 
imagem como intensidade, (imagem-sensação).  
36 Presente em obras como Imagem-Movimento ou Imagem-Tempo e a partir das quais Deleuze procura 
mostrar que o cinema é essencialmente pensamento, reconhecendo na 7ª Arte a forma mais extrema do 
que nos força a pensar.  
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 Os percetos, em linguagem deleuziana, consistem em aglomerados de sensações 

e relações que sobrevivem a quem as experimenta. Já os afetos não dizem respeito aos 

sentimentos pessoais, mas a devires que extravasam aqueles por quem atravessam. Às 

relações que compõem um indivíduo, que o decompõem ou modificam, correspondem 

intensidades que o afetam enquanto detentor de um corpo por onde todas essas forças 

passam. Ora, o artista a partir das suas perceções e afeções cria percetos e afetos que 

encerra num bloco de sensações. É justamente esse bloco, esse puro ser da sensação, que 

provoca novas perceções e afeções naqueles que o experimentam. Eis o verdadeiro 

objetivo da Arte: tornar sensível a parte do acontecimento que não se atualiza, esta 

incorpora, incarna o acontecimento e faz da sensação um monumento. Já o artista é aquele 

que nos dá a ver o invisível, desalojando-o do seu esconderijo. 

“O artista é o exibidor de afectos, inventor de afectos, 

criador de afectos, em relação aos perceptos e afectos que 

nos dá. Não é só na sua obra que os cria, ele dá-nos e faz-

nos devir com eles, fixa-nos no composto” (Deleuze & 

Guattari, 1992, p. 155).  

 

Estamos perante uma «lógica dos sentidos», sendo que o fundamental é a relação 

com a sensação. Para Deleuze a Arte não comunica, ela expressa sensações, ela provoca 

sensações37. Assim, à pergunta «o que faz a imagem?» ou «o que pode a imagem?» a 

resposta de Deleuze parece ser: abrir válvulas da sensação. A imagem é, portanto, uma 

violência, uma intensidade que se dá pela sensação que a inscreve. Como diz Deleuze, 

pinta-se, esculpe-se, compõem-se com sensações; ou melhor, pintam-se, esculpem-se, 

compõem-se sensações e ao artista reserva-se o poder de fazer surgir não a semelhança, 

mas, pelo contrário, a pura sensação. É, por isso, que a tarefa da Arte em geral é tornar 

visíveis forças que o não são. É precisamente no termo força que Deleuze afasta do campo 

das Artes a ideia de mimesis substituindo-a pela ideia de intensidade, de sensação.  

Na obra Francis Bacon Lógica da Sensação, Deleuze adianta o seguinte: “A força 

encontra-se em relação estreita com a sensação: para que haja sensação é preciso que uma 

                                                             
37 Esta ideia tem sido alvo de várias críticas. De facto, parecem existir obras de Arte que não expressam 
qualquer emoção ou sentimento. Pense-se, por exemplo, na obra YKB 103 de Yves Klein ou, ainda, nas 
diferentes obras do artista Victor Vasarely (1906-1997).  
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força se exerça sobre um corpo” (Deleuze, 2011, p. 111). Aos olhos de Deleuze, Francis 

Bacon é a evidência deste propósito: pintar a sensação. Para captá-la, ou melhor, para 

senti-la é preciso esburacar certas evidências. São justamente estas tonalidades afetivas 

(estas dimensões vividas que envolvem novas possibilidades de ver e de sentir) que tocam 

diretamente o nosso sistema nervoso. Elas afetam-no, destabilizam-no, tornam-se reais.  

“(…) a sensação, é por assim dizer, o encontro da onda com Forças 

que agem sobre o corpo, um «atletismo afectivo», um grito-sopro; 

a sensação, quando é assim posta em relação com o corpo, deixa de 

ser representacional, torna-se real” (Deleuze, 2011, p. 95). 
 

 Como vimos anteriormente, para Deleuze é necessário sentir o efeito violento de 

um signo para que o pensamento saia do seu estado natural de entorpecimento e se veja 

forçado a procurar o sentido desse mesmo signo. Posto isto, impõe-se a seguinte questão: 

qual a essência dos signos da Arte? Na obra Proust e os Signos, Gilles Deleuze diz-nos 

que os signos da Arte são imateriais. De acordo com esta perspetiva, a imagem enquanto 

intensidade, como sensação, já não se encontra no registo da representação. Pelo 

contrário, encontramos o seu potencial na produção de sensações e na sua capacidade 

para incitar o pensamento. Dito de outra maneira: é no encontro com a imagem, com a 

sensação, que se dá a possibilidade criativa do pensamento.  

 Retirado do campo das Artes a função da representação, bem como da ilustração 

e figuração, as imagens-sensação (tanto na pintura, fotografia como no cinema) não são 

produzidas com o intuito de transmitir uma informação mas para encerrar um bloco de 

sensações. Ao atingirem aquilo a que se propõem, estas afetam o pensamento e provocam 

a sua emergência. “É nesse sentido que a imagem-sensação pode devir imagem-

pensamento. Não uma imagem do pensamento no contexto da representação, mas uma 

imagem-pensamento, um pensamento imagético que delira e cria” (Gallo, 2016, pp. 22-

23). Por tudo isto, podemos concluir que a imagem-sensação, defendida por Gilles 

Deleuze, mistura entre si sentimento (pathos) e pensamento (logos). Ela – a imagem – 

mobiliza-nos, afeta-nos e é nessa afeção que vemos mobilizadas as potências do nosso 

próprio pensamento. Em suma: se o pensamento se faz por intermédio de um choque, a 

imagem artística, isto é, a imagem-sensação, pode ser a justa medida dessa mesma 

violência.  
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Figura 2 

 Por tudo o que foi dito, podemos concluir que tanto a Arte como a Filosofia 

necessitam uma da outra para fazer emergir as suas criações. Pensar com a Arte significa 

pensar como esta contribui para a criação conceptual. Os problemas que experienciamos 

na e com a obra de arte tornam-se também eles problemas filosóficos. A Filosofia retoma-

os e pensa-os a partir dos seus próprios meios e com os seus conceitos provoca e estimula 

a criação artística.  

 

2.2.2. Imagem e Palavra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens são coisas intrigantes e ocupam um lugar incontornável no mundo 

contemporâneo. A sua presença é constante e o seu grau de familiaridade tão profundo 

que – longe de serem encaradas como meros instrumentos que se encontram à nossa 

disposição – são vistas e recebidas como habitantes do nosso mundo. Na verdade, e das 

mais variadas formas, elas dão-nos a ver o próprio mundo: desde o que há para contemplar 

até ao que nos horroriza e despedaça. Quando tal acontece, poder-se-á adiantar que a 

imagem comporta um duplo efeito: a tomada de consciência da realidade oculta e um 

sentimento de culpabilidade em face da realidade negada38. Ela – a imagem – não só 

                                                             
38 Ideia presente em Jacques Rancière na obra O Espetador Emancipado. 
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exibe, indica, como também expressa, estimula, implica e ilumina as mais variadas visões 

da realidade. São, e disso não tenhamos dúvidas, presenças sensíveis brutas que nos 

rodeiam, atravessam, perfuram.  

O poder da imagem, em geral, é incomensurável: combina, por um lado, a fruição 

e o prazer; por outro, concilia harmoniosamente a vontade de entendimento e a sua 

verbalização. Não menos importante, o sentimento de proximidade ou de distância que 

faz emergir no seu espetador leva-o, algumas vezes, a intervir face à circunstância. 

Dizemos algumas vezes pois não é evidente que o conhecimento de uma situação veicule 

consigo a vontade de a mudar. Em resumo: a imagem é expressiva e apelativa, ela prende 

o olhar, desperta o prazer e, em alguns casos, desencadeia a evocação.  

Hoje mais do que nunca somos consumidores de imagens. Somos diariamente 

levados à sua utilização, decifração e interpretação. Poder-se-á mesmo afirmar que o 

desejo de olhar é a grande marca da sociedade contemporânea. Porém, tal constatação 

tem levado a inúmeros debates. Entendida por uns como nociva e invasiva, a imagem é 

apontada por outros como um veículo privilegiado de conhecimento. A nosso ver, este 

alimentar o olhar não tem de ser necessariamente nefasto. Pelo contrário, reconhecemos 

na imagem artística um tecido de forças que quebra com o entorpecimento e traz consigo 

um emaranhado de ideias das quais podemos, talvez, tirar um conceito. Assim sendo, um 

dos grandes desafios que se coloca ao docente é procurar tirar da imagem artística (e da 

imagem em geral) o maior partido possível, sem com isso perder o que é de direito da 

Filosofia – o conceito.  

Quando falamos de imagem e palavra falamos de duas linguagens diferenciadas: 

a primeira visual, a segunda verbal. As relações entre estes dois tipos de linguagem são, 

na maioria das vezes, vistas sob a alçada de três termos: absorção, adaptação e exclusão. 

Ou seja, são vistas como sendo absorvidas umas pelas outras, adaptadas umas às outras 

ou excluindo-se mutuamente. Com efeito, “(…) é corrente dizer-se que a imagem 

suplanta a linguagem, desvia da leitura, da reflexão, até do pensamento” (Joly, 2002, p. 

19).  

Se voltarmos mais uma vez às palavras de Gilles Deleuze, compreendemos que 

elas – as imagens artísticas – podem em si mesmo veicular o pensamento, isto é, dar-lhe 
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um lugar e uma voz. Em diferentes obras, o filósofo francês deixara bem claro que à parte 

das palavras de ordem e a sua transmissão39 não existe comunicação. Consequentemente 

defendera que a Arte não comunica, não informa; pelo contrário, ela expressa sensações, 

ela provoca sensações. Numa só palavra: ela é um ato de resistência. Ela resiste e perdura 

no tempo, sendo a única coisa que se conserva40. Mas o que delas podemos retirar? O que 

podemos encontrar em Picasso, Magritte ou em Dali? Assuntos em comum, ou melhor, 

problemas em comum. Dito de outra maneira: deles, e de muitos outros artistas, podemos 

tomar de empréstimo certas ideias e elevá-las ao conceito. Eis os encontros, as 

interseções, as «capturas» de que Deleuze nos fala41. 

São muitos os discursos que encontramos contra a imagem, discursos esses 

ligados à famosa “proliferação” ou “invasão” contemporânea das imagens. De tal maneira 

que se questiona quanto à possibilidade da imagem poder suplantar ou até mesmo fazer 

desparecer a linguagem verbal. Faça-se notar que a própria ideia de estarmos numa 

civilização da imagem, tantas vezes pronunciada e ouvida, subentende a ausência de uma 

civilização da escrita (Joly, 2005). Posto isto, a questão que se impõe é: será a imagem 

uma verdadeira ameaça à palavra? Neste ponto de debate e de controvérsia, o que parece 

estar em causa é tão-somente duas respostas contraditórias. Em primeiro lugar, a 

perspetiva segundo a qual a imagem abandona a linguagem verbal, isto é, torna-a caduca, 

elimina-a definitivamente. Em segundo lugar, a perspetiva segundo a qual a linguagem 

verbal domina a linguagem visual. Segundo esta posição, compreender é tão-somente 

dizer ou nomear.  

Que a imagem artística é um sistema de significação e de expressão diferente do 

da linguagem falada ou escrita é um facto, uma evidência, não havendo lugar para 

desacordo. Mas pretender que a imagem suprime a palavra parece-nos um erro. De facto, 

                                                             
39 Sistema de controlo associado à comunicação-informação.  
40 “Qual a relação entre a obra de Arte e a comunicação? Nenhuma. A obra de Arte não é um instrumento 
de comunicação. A obra de Arte não tem nada a ver com a comunicação. A obra de Arte não contém, 
estritamente, a mínima informação. Em compensação, existe uma afinidade fundamental entre a obra de 
Arte e o ato de resistência” (Deleuze, 1987, p. 13). 
41 Tal como podemos encontrar na obra de Sousa Dias: “(…) O encontro de duas disciplinas não se faz 
quando uma se põe a refletir sobre a outra, mas quando uma se apercebe de que deve resolver pelo seu 
lado e com os seus meios próprios um problema semelhante àquele que se põe também na outra (…) Não 
há obra que encontre não a sua continuação ou o seu início noutras Artes” (Dias, 2012, p. 27). 
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nada parece justificar esta oposição (tão radical) entre a imagem e a palavra. Pelo 

contrário, na maioria dos casos a imagem é um discurso mudo perante o qual nos 

empenhamos em traduzir em frases. Pense-se, por exemplo, no próprio conceito. Como 

sabemos, o conceito designa a representação mental de um objeto, enunciando as suas 

características principais de modo a incluí-lo numa dada classe. Por sua vez, este é 

representado linguisticamente através de um termo (palavra ou palavras). É através desse 

termo, desse recorte na linguagem, que nomeamos, afirmamos e damos a conhecer aquilo 

que em silêncio pairava no nosso pensamento. Por tudo isto, torna-se evidente que para 

pensar, para identificar um problema, para expressá-lo ou comunicá-lo, precisamos de 

uma linguagem. Resta, com efeito, perceber se a utilização de uma (em específico) anula 

a pertinência ou o lugar da outra.  

Roland Barthes (1915-1980) desde muito cedo questionou o papel da mensagem 

linguística face à imagem. Em Retórica da Imagem, o semiólogo francês questiona: “A 

mensagem linguística será constante? Haverá sempre texto no interior, abaixo ou à volta 

da imagem?” (Barthes, 1990, p. 31). Perante tal interrogação, Barthes afirma que a 

vinculação entre texto-imagem é frequente e que a mensagem linguística mantém uma 

relação estrutural com a mensagem visual. Para o autor os discursos verbais não só 

compõem as imagens, como as acompanham e dão-lhes vida42. Todos eles conduzem o 

nosso olhar, guiam-no subtilmente mediante os juízos implícitos que contêm. Numa só 

palavra: todos eles participam da interpretação, da decifração, pelo que Roland Barthes 

conclui: “(...) questiona-se hoje o que se chama a civilização da imagem; [mas nós] somos 

ainda, e mais do que nunca, uma civilização da escrita” (Barthes, 1990, p. 32). Isto porque 

perceber o significado de algo é recorrer ao corte da linguagem, é pôr as suas experiências, 

as suas aventuras intelectuais em palavras, é dizer, é nomear43. Dito ainda de outra 

maneira, a possibilidade de descodificar em palavras uma coisa percebida, sentida, parece 

completar a própria perceção.  

Sobre este assunto diz-nos, ainda, Jean-Luc Godard: palavra e imagem é como 

                                                             
42 Exemplos disso são os títulos, legendas, comentários, slogans que acompanham as imagens.  
43 Esta proposta vem ao encontro de uma corrente da Filosofia da linguagem segundo a qual linguagem e 
pensamento estão intimamente ligados, não existindo pensamento sem linguagem. Sobre este assunto, 
diz-nos Wittgenstein: Pensar não é um processo incorpóreo que traga vida e sentido à fala e que possamos 
desligar da palavra.  
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cadeira e mesa: para estar à mesa necessitamos das duas. Esta analogia proferida pelo 

cineasta francês parece-nos particularmente profícua, pois, para além de reconhecer a 

especificidade de cada uma das linguagens, mostra-nos que ambas se completam. É 

justamente nesta ideia de complementaridade que gostaríamos de insistir. Tanto a imagem 

como as palavras necessitam uma da outra para funcionarem e serem eficazes. As 

palavras completam a imagem – elas dizem aquilo que a imagem dificilmente pode ou 

consegue mostrar. A complementaridade das imagens e das palavras reside no facto de 

elas se alimentarem umas das outras. Recorrer às palavras consiste tão-somente em dar à 

imagem uma significação que parte dela, sem que, todavia, lhe seja intrínseca; trata-se de 

uma interpretação que, desencadeando palavras, ultrapassa a imagem estando-lhe 

simultaneamente ligada. Assim, perante a pergunta «o que fazem as palavras do texto em 

relação aos elementos visuais?» a nossa resposta é: alimentam-nos. Com efeito, aquilo 

que se exige dos seus espetadores é que estes desempenhem o papel de intérpretes ativos, 

“(…) que elaborem a sua própria tradução para se apropriarem da «história» e dela 

fazerem a sua própria história. Uma comunidade emancipada é uma comunidade de 

contadores e tradutores” (Rancière, 2010, p. 35). Entenda-se por comunidade emancipada 

aquela em que cada um dos seus elementos tem o poder de traduzir por palavras suas o 

que percebe, o que sente, traçando assim o seu próprio caminho.  
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Importa salientar que esta ideia de complementaridade, até então defendida, não 

pressupõe, tal como o termo indica, qualquer relação de superioridade ou de inferioridade 

entre uma ou outra linguagem. Todavia, estamos de acordo com Roland Barthes quando 

afirma que a linguagem verbal acompanha frequentemente a imagem, interage com ela 

por forma a produzir uma mensagem global. De facto, o que lemos ou ouvimos a 

propósito das imagens determina a abordagem que delas fazemos. Este vínculo, esta 

complementaridade, pode ser resumida da seguinte forma: as imagens engendram 

palavras que engendram imagens, num movimento sem fim.  

 A abordagem interpretativa da imagem não é aceite por todos. De facto, alguns 

artistas e filósofos apontam-na como antinatural. Claro está que ao insistirmos na 

complementaridade entre a linguagem verbal e a linguagem visual, insistimos 

naturalmente no trabalho de análise. Persistimos, deste modo, na importância de uma 

observação orientada em busca de um sentido, de um significado. A noção de trabalho 

associada à análise, à interpretação, parece destruir, aniquilar, a visão espontânea das 

obras de Arte, visão essa geralmente associada à contemplação, ao prazer, ao júbilo. Nesta 

Figura 3 
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ordem de ideias, analisar, interpretar, decifrar parecem atividades que se opõem ao 

próprio princípio estético44. Algo que pode ser resumido na célebre oposição «sentir» 

versus «entender». Não sendo nova, esta é uma ideia que ainda se encontra em artistas 

contemporâneos como é o caso da fotógrafa Suzan Sontang45 ou da arista gráfica April 

Greiman46. Para estas artistas, como para muitas outras figuras, uma imagem não se 

interpreta, vive-se, sente-se, mas não se interpreta. (Joly, 2002) 

 A aparente «naturalidade» da leitura das imagens conduz-nos à ideia de uma certa 

inutilidade ou superficialidade da sua análise. De facto, elas – as imagens – parecem 

reconhecíveis por todos e em qualquer parte do mundo. Mas será o termo «reconhecer» 

equivalente a «entender»? Não, não se trata da mesma coisa e é justamente aqui que 

contra-argumentamos sobre a sua possível inutilidade. Simples ou menos simples, as 

imagens solicitam para a sua decifração uma leitura e uma aprendizagem; uma leitura que 

não se pode negligenciar e uma aprendizagem que se não for feita bloqueia a sua leitura 

e compreensão. O objetivo é muito simples: passar do mero reconhecimento das formas 

à sua interpretação. Ou seja, elaborar um juízo e participar no acabamento da obra. 

Interpretar significa escavar, descodificar e descobrir o discurso secreto que a imagem 

contém, algo que só é possível percorrendo-a de olhos bem abertos.  

Faça-se notar que tal leitura não é de modo algum anárquica. Por forma a justificar 

esta afirmação, tomemos em conta os dois níveis fundamentais que a imagem contém: a 

denotação (o que se vê objetivamente) e a conotação (aquilo que sugere)47. Este último 

nível está, tal como Roland Barthes o sublinhou, determinado culturalmente. Ou seja, a 

mensagem conotativa está fortemente ligada aos símbolos, aos costumes e à tradição. 

Quando falamos de interpretação falamos em compreender a mensagem conotativa que a 

                                                             
44 Historicamente são três as características fundamentais associadas à experiência estética: é 
desinteressada, empática e contemplativa. Damos atenção ao objeto por ele próprio e não por eventuais 
vantagens que dele possam advir. Rendemo-nos ao objeto e por ele deixamo-nos conduzir. Damos 
atenção aos detalhes e às inter-relações por forma a apreender o objeto em toda a sua singularidade.  
45 “(…) «a interpretação é a vingança do intelecto sobre o mundo. Interpretar é empobrecer, é reduzir o 
mundo para erguer um mundo fantasma de significações” (Joly, 2002, p. 241).  
46 A artista gráfica acompanha as suas obras com a seguinte injunção: não pensem, se pensarem, não 
pensem em nada. Para April Greiman o desenho gráfico deve seduzir, evocar respostas de ordem 
emocional.  
47 Um bom exemplo disso é a imagem do cavalo. A fotografia de um cavalo torna-se significante de um 
outro significado (liberdade, virilidade, etc).  
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imagem transporta, isto é, o seu discurso secreto, o que implica naturalmente um olhar 

crítico face à mesma.  

Aprender «a ver» é, pois, deduzir, associar, imaginar, criar a partir daquilo que 

nos é dado, suportado, na própria imagem. E se porventura se continuar a teimar que a 

interpretação é, em si mesma, uma afronta à obra de arte, a esses que assim o afirmam 

lançamos a seguinte questão: é possível não interpretar? Não estaremos nós sempre a 

interpretar? A interpretação não parece ser uma escolha, mas, pelo contrário, uma 

necessidade. Queremos compreender, entender, designar, nomear aquilo que nos 

atravessa, perfura e inquieta. Como disse Martine Joly: “Não escapamos à interpretação, 

queiramos ou não, e é falso dizer que a interpretação mata a emoção. Pelo contrário, ela 

pode alimentá-la poderosamente” (Joly, 2005, pp. 185-186). A nossa proposta é, pois, 

não só subscrever esta constatação como apelar para este «justo meio»: julgar fruindo e 

fruir julgando48. 

Em resumo: A interpretação não somente propõe respostas circunstanciadas a 

certas questões, como também incita a uma liberdade extraordinariamente fecunda para 

o trabalho intelectual. A leitura da imagem artística, enriquecida pelo esforço da análise, 

pode constituir o momento privilegiado para o exercício do pensar crítico, extraindo-se 

dele a energia necessária para uma interpretação criativa.  

 

 

2.2.3. Expressão de si mesmo – da linguagem visual à linguagem verbal 

 

Pode parecer que alguns dos assuntos discutidos nos capítulos anteriores nos 

afastaram do nosso tema principal: o lugar da Arte no ensino-aprendizagem de Filosofia. 

Porém, muitos são os preconceitos que rodeiam este tema pelo que qualquer tentativa de 

justificar o seu lugar e necessidade requer antes, de tudo o mais, uma desconstrução dos 

mesmos.  

                                                             
48 Ideia presente em Goethe. 
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 Estudar a imagem equivale a interrogar-nos acerca do jogo sobre as formas 

visíveis e o seu sentido, pelo que se justifica uma análise pormenorizada sobre as 

estratégias discursivas utilizadas e os utensílios mais particulares a que recorrem. Não 

poderíamos estar mais de acordo com Roland Barthes quando disse que as imagens não 

são as coisas que elas representam mas que se servem delas para falar de outras coisas49. 

Um bom exemplo disso são as substituições visuais tão presentes na pintura surrealista: 

cara/relógio, natureza/cavalete, etc. Porém, tal pluralidade de significações conduziu-nos 

a um dos lugares comuns mais habituais a propósito da imagem: a sua polissemia.  

 

Figura 4 

A polissemia da imagem rapidamente foi considerada a sua especificidade. 

Apontada como incerta e ambígua, o seu papel acabou por ser desvalorizado. Na verdade, 

tal constatação conduziu à suspeita generalizada quanto ao seu valor para o conhecimento. 

Segundo esta ótica, entrar no jogo das imagens seria como entrar num jogo de múltiplas 

interpretações e de narrativas contraditórias. Pense-se, por exemplo, no contexto ensino-

aprendizagem. Entendida como mais atrativa e afetiva, a imagem é geralmente utilizada 

                                                             
49 “Barthes reconhece à imagem a especificidade da conotação: uma retórica da conotação, ou seja, a 
faculdade de provocar uma significação segunda a partir de uma significação primeira, de um signo pleno” 
(Joly, 1994, p. 95). Isto significa que para o filósofo francês uma imagem quer sempre dizer outra coisa 
para lá daquilo que ela representa e cabe-nos a nós – espetadores – decifrar essa significação segunda.  
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no estádio da motivação, mas simultaneamente é empobrecida não sendo devidamente 

explorada e servindo a mais das vezes como elemento decorativo e/ou ilustrativo. Claro 

está que o está aqui em jogo é tão-somente a negação de uma pluralidade de sentidos (e 

de leituras) visuais, como se de uma única verdade pudéssemos falar. Porém, se há coisa 

de que podemos estar certos é da desconfiança face a perspetivas únicas, perspetivas essas 

que avançam descrições totalizantes de um mundo extremamente complexo para se 

deixar circunscrever a um só ponto de vista.  

Além do mais, ao afirmar que a imagem é polissémica subentende-se que outra 

coisa não o é. Para muitos, essa outra coisa é a palavra. Mas basta procurar o significado 

de uma só palavra para nos convencermos que também ela é polissémica. A abertura de 

um dicionário é assim a prova viva de que a polissemia não é específica da imagem. “Na 

realidade, aquilo a que chamamos imagem (…) é um texto visual: a prova é que o seu 

equivalente verbal não é uma palavra, mas no mínimo uma descrição (que pode ser 

infinita) ou um enunciado e, por vezes, mesmo, todo um discurso” (Joly, 2005, p. 110). 

Ora, uma descrição, um enunciado ou um discurso verbal transmitem inúmeras 

informações e necessitam, tal como a imagem, de uma contextualização por forma a 

serem corretamente interpretadas. A polissemia reclama um contexto para afastar as 

ambiguidades que suscita. Logo, se é nosso intuito reduzir um grande número de 

significações e de interpretações, então devemos recorrer a um contexto.  

No que nos diz respeito, esse contexto foi, como não poderia deixar de ser, a 

Filosofia. A imagem artística foi assim entendida como um meio eficaz para levar aos 

estudantes os problemas que a alimentam. Tal significa que a escolha por uma imagem 

em particular teve sempre em consideração as problemáticas filosóficas contempladas no 

Programa da disciplina. De facto, é nessa luta de sentidos – nessa polissemia que lhe é 

própria – que vemos o seu verdadeiro contributo para o processo de ensino-aprendizagem. 

Enquanto produtora de sentidos, a imagem veicula o pensamento: pensamos com e a 

partir dela.   

De tudo o que foi dito até ao momento resta-nos, com efeito, procurar 

compreender de que modo pode a imagem contribuir para a expressão individual daqueles 

que a observam, sentem, interpretam. Por outras palavras, por que razão acreditamos que 
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a imagem pode possibilitar ao estudante aprendizagens mais significativas e 

consolidadas? Propomos: a imagem artística abre caminho para melhor praticar a arte de 

pôr as inquietações em palavras, o que implica, naturalmente, uma reflexão sobre as 

nossas experiências. Tal como dissemos, descodificar a imagem equivale a verbalizá-la, 

não no sentido de descrevê-la, mas, pelo contrário, em busca de um sentido que lhe 

reconhecemos. Neste sentido, empregamos a noção de expressão e não de descrição, pois 

traduz-se aquilo que se sente e diz-se aquilo que se interpreta. A interpretação é assim 

entendida como uma reconstrução (recriação) verbal das forças sensíveis que nos 

atravessam, já a sua expressão é a clarificação dessas mesmas sensações – um movimento 

que se faz do geral para o concreto ou, se preferirmos, do impreciso para o preciso. Por 

forma a compreendermos melhor o que acaba de ser afirmado, tomemos em conta as 

palavras de Robin George Collingwood (1889-1943):  

“Quando se diz que um homem exprime uma emoção, o que 

está a ser dito sobre ele resume-se ao seguinte. Em primeiro 

lugar, ele está consciente de estar a sofrer uma emoção, mas 

sem estar consciente de que emoção se trata. Apenas se 

apercebe de uma perturbação ou excitação que ele sente que 

está a ter lugar no seu íntimo, mas cuja natureza ignora. 

Enquanto estiver neste estado, tudo o que pode dizer é: «Eu 

sinto… mas não sei o que sinto». Ele liberta-se desta 

condição desamparada e opressiva, fazendo aquilo a que 

chamamos «exprimir-se»” (Moura, 2009, p. 43). 

 

 Por expressão Collingwood quer dizer algo bastante específico: a clarificação de 

uma emoção inicialmente vaga que através da sua expressão se torna clara. O processo 

de seleção, de decifração e de verbalização é assim o refinamento de sensações 

imprecisas. Com efeito, todo este processo permite àquele que o executa ganhar uma 

espécie de autoconhecimento através da clarificação daquilo que o invade, que o inquieta, 

daquilo que sente e que já não pode deixar de ser pensado. O ato de expressão – 

equivalente ao ato de criação – é assim uma exploração das suas próprias emoções ou, se 

preferirmos, das forças sensíveis que o perfuram. Quando tais forças são expressas a 

sensação de opressão desaparece. Este alívio das emoções, de que o autor nos fala, está 

intimamente ligado à sua expressão e assemelha-se àquilo a que damos pelo nome de 

catarse. Qualquer indivíduo que se consiga expressar ganha não apenas consciência 
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daquilo que está a expressar como também permite aos outros tomarem conhecimento da 

emoção que teve lugar em si. A expressão, que resulta dessa força que se exerce sobre 

nós, dá-nos assim o poder de ampliar o nosso próprio conhecimento.50 

 De acordo com o filósofo inglês, até um Homem ter expresso a sua emoção não 

sabe ainda de que emoção se trata e, portanto, o ato de exprimi-la é assim uma exploração 

das suas próprias emoções. O objetivo é sempre o mesmo: descobrir o que são essas 

emoções. Tal exploração envolve uma consciência muito geral para uma compreensão e 

expressão precisa daquilo que efetivamente sente (pensa). Este movimento de que o autor 

nos fala pode ser equiparado à passagem de uma representação mental – o conceito – para 

a sua verbalização – o termo. De facto, até ser expresso o seu lugar é incerto.  

Não deixa de ser surpreendente a ideia de que desconhecemos a natureza das 

nossas emoções. Afinal de contas, quem melhor do que nós próprios sabe o que está ou 

não a sentir? Porém, aquilo a que num primeiro momento temos acesso é a uma excitação 

emocional que se não for aprofundada perder-se-á rapidamente. A sua compreensão dá-

se quando a nomeamos, isto é, quando particularizamos aquela força que sobre nós se faz 

sentir. Nesse sentido, e para que se evite uma receção passiva, parece-nos necessário que 

a exibição de imagens seja acompanhada de critérios ou guiões de análise por forma a 

desenvolver hábitos de leitura ativa e análise crítica. É, pois, com base nesta orientação 

que se viabiliza uma autonomia do pensar, indissociável de uma apropriação e 

posicionamento crítico. 

Mas haverá lugar para uma tradução literal de um conteúdo pictórico artístico, isto 

é, de uma força, de uma sensação, para um conteúdo discursivo? Tudo indica que não. 

“Os atributos expressivos através dos quais a linguagem se refere à obra de Arte – muitos 

deles alusivos a estados afetivos – mostram-nos a impossibilidade da comunicação ter 

acesso direto às informações articuladas pela perceção” (Braga, 2013, p. 80). Com efeito, 

aquilo a que recorremos é a uma construção e articulação de enunciados metafóricos. A 

metáfora é assim um meio a partir do qual se procura comunicar e interpretar estados 

                                                             
50 Para Collingwood a Arte é uma linguagem. “(…) entendendo «linguagem» no seu sentido mais amplo, 
de modo a incluir qualquer atividade corporal autoconsciente através da qual se expresse a emoção.” 
(Warburton, 2007, p. 71). Tal significa que escrever e falar não são as únicas formas de linguagem; pintar, 
dançar ou tocar o violino podem, de acordo com o autor, ser atividades linguísticas.   
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afetivos e vivências marcadas por emoções intensas. O ponto de partida é uma 

auscultação crítica face àquilo que experienciamos para em seguida se dar início ao 

processo criativo e, portanto, único: a sua expressão. Dois termos podem aqui ser 

destacados: crítico e pessoal. Crítico porque visa compreender, analisar, conhecer e 

pessoal porque parte única e exclusivamente daquele que a verbaliza. Dito de outra forma: 

as palavras são suas. 

No que ao ensino de Filosofia diz respeito, e seguindo de perto a proposta do 

Michel Tozzi, este processo de verbalização implica naturalmente um trabalho específico 

sobre a própria linguagem cuja finalidade é fazer com que os estudantes adquiram a 

capacidade de conceptualizar. Numa das suas propostas encontramos o seguinte: 

aproximação metafórica – trabalho sobre materiais simbolicamente polissémicos. O 

objetivo passa por desenvolver a capacidade de pensar por imagens, símbolos, que 

evocam certas noções. Em seguida, trabalhar sobre essas mesmas noções com vista a 

elevá-las ao próprio conceito. Eis, deste modo, o verdadeiro contributo da imagem 

artística para o ensino de Filosofia: aproximar os estudantes aos problemas que a 

envolvem e a desenvolvem, afetando-os e levando-os a trabalhar pelos meios que lhe são 

próprios. Numa só palavra: o conceito. Durante este processo, há claramente um voltar à 

História. Contudo, esse voltar pressupõe uma implicação daqueles que nela procuram 

respostas para os problemas que os afetam.  

O estudante é aquele a quem é apresentado uma imagem estranha, inusual, um 

enigma cujo sentido ele deverá procurar. É desta forma que nós – professores – temos a 

possibilidade de forçar o estudante a trocar a posição de espetador passivo pela de alguém 

que conduz progressivamente uma investigação e simultaneamente aguça o seu sentido 

crítico. Recordando Rancière, “O espectador [o aluno] deverá ser subtraído à posição de 

observador que examina calmamente o espectáculo que lhe é proposto” (Rancière, 2010, 

p. 11). Um espectador que aprende, em vez de ser simplesmente seduzido pelas imagens, 

e se torna participante ativo, em vez de ser um voyeur passivo. Eis aquilo que se pretende 

com a introdução da imagem artística em contexto de sala de aula. Uma vez sentido, este 

é também o seu espetáculo, o seu problema, perante o qual se vê na obrigação de procurar 

uma resposta.  
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Por tudo o que foi dito, reconhecemos na imagem artística um convite ao 

pensamento. Em primeiro lugar, porque esta tem a capacidade de afetar aqueles a quem 

se dirige. Em segundo lugar, porque uma vez afetados estes se veem na necessidade de 

dizer o que experienciaram. Para isso, é fundamental que estes se apropriem daquilo que 

os inquieta. Dito de outra maneira: que esmiúcem, clarifiquem, refinem aquilo que os 

perturba e que traduzam tal experiência. É a partir deste convite que o aluno se torna (ou 

poderá tornar-se) um corpo vivo em sala de aula: alguém que observa, seleciona, compara 

e interpreta. Ou seja, alguém que liga o que vê com muitas outras coisas e constrói de 

forma implicada o seu conhecimento.
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Capítulo 3 

A imagem artística como recurso didático na aula de Filosofia 

É do conhecimento de todos os professores, qualquer que seja a área de ensino, que 

a utilização da imagem artística, como recurso didático, acarreta inúmeras vantagens para 

o processo de ensino-aprendizagem. Em primeiro lugar, a imagem funciona como um 

estímulo visual. Capaz de produzir sensações, reações, ela tem o poder de prender o olhar 

e despertar a comunicação entre os seus espetadores, sendo justamente na procura de 

significados que encontramos uma das suas mais-valias. Em segundo lugar, e pelo poder 

de atração que esta exerce, a imagem é capaz de gerar laços afetivos, possibilitando, desse 

modo, uma maior aproximação entre os estudantes e a disciplina de Filosofia. Finalmente, 

a sua utilização possibilita aos estudantes um maior contacto com materiais que lhes são 

próximos, dando-lhes assim a correta sensação de que a Escola os acompanha nesta fase 

de formação.  

Ao longo deste ano letivo o nosso objetivo foi sempre o mesmo: proporcionar 

materiais didáticos desafiantes. A nosso ver, se o professor for capaz de criar situações 

de ensino-aprendizagem mais pessoais e dinâmicas, então os alunos não terão necessidade 

de cair na simples repetição. Nesse sentido, considerou-se que a imagem artística poderia 

ser esse suporte, ou seja, o recurso necessário para possibilitar uma maior aproximação 

entre os estudantes e os temas/problemas da Filosofia. Entendida como uma «ajuda 

visual» ao pensamento, isto é, que o desafia, inquieta, alimenta, concluiu-se que a imagem 

poderia ser capaz de facilitar a implicação pessoal e, desta forma, estimular a própria 

criação de ideias singulares e, assim, motivar a sua expressão oral/escrita. De facto, e tal 

como já fora mencionado51, é importante não esquecer o peso que a imagem representa 

na hora de desenvolver a capacidade de expressão. Ao interpelar, ao sensibilizar (qualquer 

que seja a forma como o faz) a imagem convida-nos a traduzir aquilo que experienciamos. 

                                                             
51 Presente n capítulo 2, no ponto 2.2.3. «Expressão de si mesmo – da linguagem visual à linguagem 
verbal». 
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Dito de outra maneira: ela cria a necessidade de exteriorizar aquilo que vimos, aquilo que 

sentimos, e abre portas para criar algo novo, divertido e interessante. (Sánchez, 2009)52.  

O professor ao recorrer à imagem artística não somente estimula as capacidades de 

comunicação dos estudantes como também os implica diretamente no processo de ensino-

aprendizagem. Como? Através de perguntas e respostas adequadas. Ou seja, é de 

fundamental importância que haja por parte do docente um trabalho prévio, o que lhe 

permitirá apresentar instruções claras sobre o trabalho a empreender. Quando tal não 

acontece corre-se o risco de introduzir a confusão em sala de aula e a consequente 

desmotivação. Nesse sentido, consideramos impreterível saber as finalidades e os 

objetivos que se pretendem ver alcançados com a escolha de uma determinada imagem. 

Mais ainda quando é tão grande a sua variedade de suportes (fotografias, filmes, pinturas, 

etc), bem como os diferentes momentos e níveis de aprendizagem (introdução, 

desenvolvimento, conclusão) em que podem ser exploradas. É, pois, perante esta 

variedade de hipóteses que algo se impõe: saber com exatidão aquilo a que nos propomos. 

Como afirma Sánchez, “La elección de una imagen dependerá en primer lugar de su 

finalidad, si la vamos a usar para introducir un tema (…), para el desarrollo de las 

destrezas comunicativas, etc. Debemos buscar imágenes que sean rentables y eficaces 

para la finalidad que han de cumplir” (Sánchez, 2009, p. 3). Importa sublinhar que todo 

o processo de seleção teve em consideração, não apenas o necessário cumprimento do 

Programa da disciplina, como também as possibilidades de análise, interpretação e 

discussão que cada imagem possuía.  

 No programa da disciplina de Filosofia pode ler-se o seguinte: “Procura-se que, 

desde o início do trabalho, os jovens e as jovens possam tomar iniciativas de interpretação 

e compreensão dos temas e, assim, caminhar no sentido da configuração progressiva da 

sua autonomia, factor absolutamente imprescindível na aprendizagem de Filosofia” 

(Henriques, 2001, p. 16). Posto isto, a questão que se impõe é: de que forma pode a 

imagem artística contribuir para a autonomia do estudante? 

                                                             
52 Porém, e justamente por se pretender garantir variedade e dinamismo às unidades didáticas, nem 
sempre se recorreu à imagem artística como recurso didático.  
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 Pensar a imagem, e todas as premissas que carrega, mostra uma ligação intrínseca 

entre uma assimilação pessoal e uma posição crítica. De facto, a leitura de imagens 

artísticas tem vários ganhos para os estudantes: estimula a cognição, perceção, 

sensibilidade e sentido crítico. Ela – a imagem –, solicitando leituras mais arrojadas, pode 

ser o ponto de partida para o desenvolvimento de uma consciência crítica trabalhada e 

exercitada, tornando os alunos conscientes das suas ideias e já não tão facilmente 

reprodutores de discursos alheios.  

Transportada para o plano das aprendizagens, a escolha da imagem artística como 

recurso pedagógico é sustentada por três princípios. São eles: princípio da 

progressividade das aprendizagens53, princípio da diferenciação das estratégias54 e 

princípio da diversidade de recursos. (Henriques, 2001) Tal como é referido no Programa, 

este último princípio é o corolário dos anteriores e pressupõe que o espaço de ensino-

aprendizagem assente na variedade de recursos que cada situação possibilitar. Entre os 

mais relevantes, como é o caso do texto filosófico, encontramos destacada a importância 

dos meios audiovisuais. “O visionamento de documentos ou filmes pode tornar-se 

relevante, se não mesmo imprescindível, para motivar e operacionalizar a abordagem de 

desafios actuais. A exibição de spots (…) e de fragmentos fílmicos, poderá constituir 

oportunidade privilegiada para o exercício da crítica social e política” (Henriques, 2001, 

p.18). Vê-se bem que trazer a imagem artística para a aula de Filosofia reveste-se de 

importância indispensável, podendo ser objeto de múltiplas utilizações e contribuir para 

o desenvolvimento de diversas competências.  

Mas se até ao momento foram destacadas as vantagens do uso da imagem artística 

no processo de ensino-aprendizagem, nem por isso foram esclarecidas quais os tipos de 

atividades que devem ser privilegiadas em sala de aula.  

 A abordagem da imagem artística foi feita, de um modo geral, em três fases: fase 

de motivação e/ou contextualização, fase de interpretação e/ou discussão, fase de 

atividades de pós-análise. As atividades privilegiadas em sala tiveram em conta um tipo 

de aula não apenas centrado no papel ativo do docente mas também, e sobretudo, no 

                                                             
53 Cuidado pedagógico em definir precedências nas aprendizagens.  
54 Procura beneficiar todos os estudantes no processo de ensino-aprendizagem a partir de formas 
diversificadas de abordar as questões.  
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trabalho do grupo-turma. Falamos, portanto, de dois tipos de atividades: atividades de 

expressão oral e atividades de expressão escrita. Nas primeiras, foi solicitado aos 

estudantes uma análise pormenorizada da imagem em específico, atendendo aos seus 

signos plásticos e, claro, ao seu possível discurso camuflado55. Objetivo: destacar o 

argumento visual. No segundo caso, foi solicitado aos estudantes um comentário escrito, 

relacionando a imagem com o tema/problema em estudo. Objetivo: assumir uma posição 

pessoal relativamente às teses e aos argumentos em estudo. A nosso ver, são este tipo de 

atividades que devem ser levadas para a sala de aula, pois estas para além de serem 

motivadoras e diferentes do habitual permitem que os estudantes desenvolvam práticas 

de exposição (oral e escrita). Com este tipo de atividades, não apenas os alunos aprendem 

a apresentar de forma metódica as suas ideias, como também se privilegiam diferentes 

estilos de aprendizagem próprios de cada estudante.  

No âmbito de diferentes temáticas foram selecionadas e exploradas diversas 

imagens. Eis alguns exemplos: o filme Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento56, no 

âmbito da temática “A Responsabilidade Ambiental”; a fotografia de Mário Cruz – 

Vivendo entre o que é deixado para trás57, também no âmbito do estudo da 

responsabilidade ambiental; o quadro de René Magritte O Homem do Chapéu de Coco58, 

aquando da lecionação de dois conceitos fundamentais, a saber: justiça e equidade. 

Embora com propósitos diferentes, a sua exploração teve sempre como principal objetivo 

dar voz aos alunos. Ou seja, proporcionar as condições necessárias para que os estudantes 

se pudessem apropriar dos problemas, argumentos e teorias em estudo.  

Face ao exposto, algumas questões podem ser colocadas mas destacamos, pela sua 

relevância, a seguinte: por que razão se recorreu à visualização destas imagens e não se 

optou por recorrer ao texto filosófico? Esta é uma questão pertinente que não pode (nem 

deve) ser ignorada. Porém, e antes de avançarmos, convém salientar que o nosso intuito 

foi sempre estabelecer uma relação de complementaridade entres estes dois recursos: a 

imagem artística e o texto filosófico. No Programa é explícito o lugar de destaque que o 

                                                             
55 Anexo 1 
56 Anexo 4 
57 Anexo 5 
58 Anexo 7 
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texto filosófico desempenha no ciclo de estudos de Filosofia. Este é visto como o lugar 

privilegiado para a procura de informações e o ponto de partida para a análise crítica, 

mostrando ao aluno como, quando e onde se coloca um problema. De facto, não 

poderíamos estar mais de acordo com o que acaba de ser afirmado. Todavia, também 

estamos conscientes de que ler é uma atividade cada vez mais preterida. Nesse sentido, 

concordamos com Silvio Gallo quando aponta para a necessidade de um momento 

introdutório aos temas/problemas filosóficos. A nosso ver, é esse momento que prepara e 

justifica a entrada do texto filosófico na sala de aula. Eis aquilo que a imagem, quando 

bem explorada, consegue: envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Quando assim é, o texto filosófico deixa de ser um corpo estranho e passa a ser encarado 

como um lugar de procura para algumas das questões que a própria imagem trouxe 

consigo.  

Mas se até ao momento não estamos convencidos quanto às vantagens da imagem 

artística como recurso pedagógico, tomemos em conta as palavras de Seymor e O´Conner: 

“(…) recordamos un 10% de que leemos, un 20% de lo que oímos, un 30% de lo que 

vemos y un 90% de lo que hacemos”(referido em Sánchez, 2009, p. 2). Mais, “Estudos 

de Drapeau (1996), referem que a taxa de retenção de uma informação e a facilidade em 

fazer evocação é directamente proporcional à atenção desenvolvida no momento em que 

essa informação é recebida” (Lencastre, 2003, p. 2102). Com base nestes dois estudos, 

poder-se-ão concluir duas coisas. Em primeiro lugar, que não basta ficar pela fruição, 

pelo toque, pelo embate, é necessário incitar os alunos a procurar sentidos, significados, 

e a traduzi-los por palavras suas. Quando tal acontece, isto é, quando há uma efetiva 

apropriação, tradução e expressão, poder-se-á dizer que os problemas e as teorias já não 

lhes são alheias, mas, pelo contrário, pertencem-lhes. Finalmente, e dado o poder de 

atração que a imagem exerce, parece-nos evidente que estas devem ser parte integrante 

do processo ensino-aprendizagem. Longe de serem um fator de distração, elas são, isso 

sim, os meios necessários para uma observação atenta e cuidada.  

Por tudo isto, conclui-se que a análise/interpretação de imagens artísticas na aula 

de Filosofia permite que os estudantes não somente aprendam os conteúdos 

programáticos mas também que reflitam sobre os temas, problemas e teorias em estudo. 
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Não tenhamos dúvidas disto: a imagem ocupa um lugar privilegiado de formação e 

informação na sociedade atual e ao professor compete dela tirar o maior proveito possível.  

 

3.1 Análise de alguns casos práticos 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo explorar as virtualidades da 

imagem artística no ensino de Filosofia. Assim sendo, e tendo em consideração as 

atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, o que se segue procura explorar e discutir 

as informações até então recolhidas, com o intuito de avaliar a eficácia ou ineficácia da 

estratégia adotada.   

Quando nos reportamos ao domínio das competências que o ensino-aprendizagem 

de Filosofia tem em vista, vemos destacada a importância das competências básicas de 

discurso, informação, interpretação e comunicação. Entre aquelas que se encontram no 

Programa, destacamos as seguintes: “Iniciar à leitura crítica da linguagem icónica (BD, 

pintura, fotografia) e audiovisual (cinema, televisão), tendo por base instrumentos de 

descodificação e análise”; “Desenvolver práticas de exposição (oral e escrita) e de 

intervenção num debate” (Henriques, 2001, p. 10). Ou seja, tudo aponta para a 

necessidade de ver ampliadas as competências de expressão pessoal, de comunicação e 

de diálogo. Porém, há outras competências que são explícitas no Programa e que não 

devem, por isso, ser ignoradas. As chamadas competências específicas. São elas: 

problematização, conceptualização e argumentação. Em primeiro lugar, os alunos devem 

reconhecer que os problemas são constitutivos do ato de filosofar. Devem ser capazes de 

identificar, formular e relacionar com clareza e rigor os problemas filosóficos e justificar 

a sua pertinência. (Filosofia, 2018). Em segundo lugar, devem ser capazes de desenvolver 

atividades específicas de clarificação conceptual, adquirindo e utilizando de forma 

progressiva e correta os conceitos transversais e/ou específicos. Finalmente, devem ser 

capazes de comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, as 

teorias filosóficas apresentadas. Não menos importante, devem assumir posições pessoais 

com clareza e rigor. (Filosofia, 2018).  

 Defendeu-se, até ao momento, que a imagem artística pode ser um verdadeiro 
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contributo para a aula de Filosofia. Ela – a imagem – tem a capacidade de: “despertar e 

atrair a atenção dos alunos”; (…) “ajudar a formar imagens e conceitos corretos e 

objetivos; “favorecer a compreensão e melhorar a integração da aprendizagem; “gerar 

atitudes de participação ativa e fomentar a cooperação entre os alunos”; finalmente, 

“favorecer a reflexão e o espírito crítico” (Lencastre, 2003, p. 1). Por tudo isto, 

consideramos que a imagem, longe de ser uma ameaça, é passível de ser utilizada a favor 

da Filosofia.  

 Vejamos, então, como, no contexto da aula de Filosofia, a imagem pode ser 

utilizada para fomentar o aperfeiçoamento das competências acima mencionadas.  

 

Caso I59:  

O primeiro exemplo de atividade diz respeito à fase de interpretação e/ou discussão 

da regência 6, lecionada no dia 05 de dezembro de 2018. Integrada no módulo III, 

«Racionalidade argumentativa e Filosofia», proposto para o 11º ano de escolaridade, esta 

aula contemplou a abordagem do ponto número 2.1, «Domínio do discurso argumentativo 

– a procura de adesão do auditório».  

Os conteúdos propostos para esta aula dividiram-se em três pontos centrais: em 

primeiro lugar, introduzir a oposição entre a teoria da demonstração e a teoria da 

argumentação; em segundo lugar, analisar os diferentes tipos de auditório: individual, 

particular e universal; finalmente, mostrar a intrínseca ligação entre estes três conceitos: 

logos, pathos e ethos.  

Era nosso intuito levar os alunos a compreender que muitos dos problemas com que 

o Homem se depara não são suscetíveis de ser resolvidos por processos lógico-

demonstrativos. Na verdade, as questões mais importantes, nomeadamente, de cariz ético, 

jurídico ou político enquadram-se no âmbito da incerteza, escapando completamente à 

possibilidade de um tratamento demonstrativo. Com efeito, apenas duas posições 

parecem viáveis. Por um lado, ou se aceita que não há discussão possível e se reconhece 

a cada um o direito de perfilhar a opinião que lhe parece melhor, o que remete para um 

relativismo extremo e que, em última análise, inviabiliza a convivência social. Ou, por 

                                                             
59 Anexo 1 
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outro, se procura encontrar a melhor opinião, isto é, a mais razoável porque melhor 

fundamentada, e se tenta persuadir os outros de que essa é a posição e/ou opinião mais 

correta e, como tal, aquela que merece a nossa preferência. Dando lugar de destaque a 

esta última opção, procurámos, ao longo desta regência, salientar o poder esclarecedor da 

palavra. Ou, como disse Isabel Alarcão, evidenciar a importância que o diálogo 

desempenha na hora de negociar, compreender e aceitar. (Alarcão, 2001) 

Com o objetivo de destacar os diferentes tipos de auditório, deu-se início à análise 

e/ou interpretação de duas campanhas publicitárias. Uma desenvolvida pela AMNISTIA 

internacional e a outra desenvolvida pela APAV – Apoio à Vítima. A ideia que orientou 

todo este processo de análise foi destacar os três elementos fundamentais que 

caracterizam o discurso argumentativo. São eles: o orador, as teses e os argumentos e, 

finalmente, o auditório. Todos eles absolutamente interligados uns com os outros. Nesse 

sentido, foi proposto aos alunos uma análise pormenorizada dos elementos que 

compunham cada campanha. Em seguida, teriam de responder a três questões: I) quem 

transmite a mensagem?; II) O que é defendido?; III) a quem se dirige?  

Aquando da sua exploração, verificou-se da parte dos alunos um maior entusiasmo 

face aos conteúdos em estudo. O facto de se verem envolvidos no processo de 

descodificação, que naturalmente conduziu a momentos de maior discussão, levou a que 

estes se sentissem como parte integrante no processo de ensino-aprendizagem. Como 

resultado, verificou-se, de um modo geral, níveis mais elevados de participação. Ou seja, 

um maior intercâmbio de ideias e partilha de conhecimento. Algo que reduziu 

drasticamente aquilo que até então se tinha verificado: o medo da exposição, ou melhor, 

o medo de errar perante os colegas e professor. A nossa ver, esta atividade, centrada na 

interação oral, possibilitou ao aluno, não apenas o conhecimento de diferentes auditórios, 

mas sobretudo a tomada de consciência de “que pensar é pensar com ou pensar a partir 

de” (Henriques, 2001, p. 16). Não menos importante, levou a que os alunos de forma 

progressiva e correta distinguissem e destacassem as teses e os argumentos que se 

encontravam em cada imagem.  

Parece-nos evidente que a metodologia a adotar deverá ser diferente conforme as 

especificidades da turma, indo assim ao encontro das suas necessidades e 
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particularidades. Toda e qualquer metodologia adotada condiciona tanto o processo como 

o próprio produto60.Por esse motivo, torna-se impreterível procurar, antes de tudo, 

responder aos interesses do grupo-turma com o objetivo de orientá-lo para aquilo que 

verdadeiramente interessa – que a aprendizagem ocorra. A nosso ver, esta escolha não 

apenas permitiu aos alunos descobrir as possibilidades expressivas, significativas e 

comunicativas que cada imagem encerra como também alertar para a importância de 

certas liberdades individuais. Já a função do professor consistiu em estabelecer, através 

da colocação de questões, uma ligação entre os seus alunos e as imagens.  

No decorrer da atividade, constatou-se que este tipo de exercícios induz a momentos 

de maior conversação entre os elementos da turma. Resta, com efeito, sublinhar que o 

objetivo foi mesmo esse, ou seja, iniciar o debate entre os mesmos. Recordando Olivier 

Reboul, a aprendizagem só é eficaz quando é completamente ativa por parte daqueles a 

quem pretendemos ensinar. Pois, “(…) aquele a quem se mostra o bom caminho nunca o 

aprenderá. Do mesmo modo, uma criança não aprende a escrever se lhe segurarmos na 

mão” (Reboul, 1971, p. 12). Foi, pois, na esteira deste princípio que se pretendeu, e assim 

se fez, dar início à discussão. Ou, se preferirmos, dar início a uma aprendizagem 

espontânea e ativa.  

 

Caso II61:  

 A atividade seguinte, levada a cabo com as turmas do 10º A e 10º B, que teve 

lugar no auditório da ESAS62 nos dias 09 e 10 de maio de 2019, insere-se no último 

módulo, «Temas/Problemas do Mundo», proposto pelo Ministério da Educação para o 

10º ano de escolaridade.  

 Entre variadíssimos temas/problemas optámos pelo seguinte: «A 

Responsabilidade Ambiental». Como ilustração do tema/problema, selecionámos o filme 

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento63. Procurou-se, deste modo, levar os alunos a 

compreender a articulação constitutiva entre o ser humano e o mundo, bem como a 

                                                             
60 Ideia presente em João Boavida. 
61 Anexo 4. 
62 Escola Secundária Aurélia de Sousa. 
63 Filme de Steven Soderbergh,  (2000). 
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necessidade de assumir a responsabilidade ambiental como uma exigência incontornável 

da sociedade contemporânea. 

 É importante referir que esta atividade foi integrada nas DAC64 propostas para o 

10º ano de escolaridade. Em parceria com as disciplinas de Educação Física (10º B) e 

Físico-Química (10º A), foi proposto aos alunos analisar um conjunto de situações ou 

temas referentes à responsabilidade ambiental. Quanto a nós, de Filosofia, o principal 

objetivo passou por repensar a necessidade do imperativo ético proposto pelo filósofo 

Hans Jonas: «age de tal maneira que a máxima da tua ação permita a perpetuação dos 

seres humanos no planeta». Com efeito, e tendo por base a visualização deste filme, era 

nosso intuito proporcionar meios adequados à tomada de consciência da responsabilidade 

ambiental como valor e como exigência incontornável. Esclarecer por que razão o ser 

humano é responsável pelas gerações futuras e, ainda, apresentar alguns argumentos que 

fundamentassem a exigência dessa responsabilidade.  

 Antes de nos dedicarmos a analisar as vantagens que aferimos aquando da 

visualização e exploração do filme, importa também falar das dificuldades que sentimos 

quer na sua seleção quer na sua preparação.  

 A seleção adequada de filmes representa um dos maiores desafios aos professores. 

De facto, não foi fácil encontrar um filme que apresentasse incidência no problema 

proposto ou, ainda, que fosse apropriado ao nível etário e cognitivo dos estudantes. 

Alguns filmes, por exemplo, apresentavam uma linguagem pouco adequada e outros eram 

simplesmente pouco aliciantes para jovens cujas idades rondam os 14/15 anos. Assim, e 

no que diz respeito ao processo de seleção, procurámos eleger um filme que possibilitasse 

a transmissão de conhecimentos, facilitando a comunicação à volta do mesmo e que 

simultaneamente fosse ao encontro dos gostos e interesses dos estudantes. Seguindo de 

perto estas orientações, constatou-se, no final, que a visualização do filme não apenas 

possibilitou a introdução de novos conteúdos como também levou os alunos a recapitular 

outros tantos e a refletir sobre os mesmos.  

A seleção apropriada de um filme não encerra as dificuldades que a sua 

                                                             
64 Domínios de Autonomia Curricular – uma opção curricular de trabalho interdisciplinar e ou curricular 
(Decreto-Lei: 55/2018, Artigo 9.º). Tem por base as Aprendizagens Essenciais e privilegia o trabalho 
prático e o desenvolvimento de competências de relação e análise. 
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visualização, enquanto recurso pedagógico, apresenta. Um segundo e decisivo desafio diz 

respeito ao delineamento de orientações claras quanto ao trabalho a empreender, ou seja, 

no que se refere à sua leitura, interpretação e discussão. Enquanto espetadores, todos 

sabemos que um filme abre portas a diferentes leituras, pois por mais que incida num 

assunto este acaba por abordar, de forma subtil ou não, outros tantos. Com efeito, nós que 

o lemos, que o interpretamos, deixamo-nos levar pelos aspetos que mais nos chamam a 

atenção. Como diz José Lencastre: “Ler uma imagem não é fácil pois a nossa visão 

seleciona só o que nos chama a atenção (…)” (Lencastre, 2003, p. 2101). Assim, cabe ao 

professor realçar determinados aspetos com o intuito de explorar e clarificar a temática 

filosófica proposta a estudo. Para isso, é essencial que o docente reflita sobre algumas 

questões, que trace os objetivos que pretende ver alcançados e que desenvolva alguns 

cenários de resposta às questões por si elaboradas65. No fundo, deve procurar responder 

à seguinte questão: deste filme o que interessa à Filosofia? Foi, pois, com base nisto que 

demos início à elaboração de um guião. A nossa ideia era tão-somente auxiliar os 

estudantes aquando da sua visualização, mostrando-lhes o que queríamos, como o 

queríamos e para que o queríamos.  

Estamos conscientes de que a opinião quanto ao uso do Cinema pela Filosofia não 

é unânime. Todavia, acreditamos ser possível estabelecer uma relação consistente e 

profícua entre a Filosofia e o Cinema, mais ainda no que diz respeito ao seu ensino e 

aprendizagem. Ao agregar de forma significativa imagem, movimento e linguagem, o 

Cinema tem a capacidade de dar maior impacto ao assunto apresentado. Ao criar um 

mundo possível, uma realidade ficcional, traz presente o ausente e dá lugar a questões até 

então não experienciadas e/ou problematizadas. (Ribas & Cenci, 2008) Dito de outra 

maneira: aquilo que parece trivial e que passa despercebido quotidianamente ganha 

evidência no ecrã, estimulando, dessa forma, a reflexão filosófica. 

Constatou-se que a visualização deste filme permitiu ao docente economizar tempo 

de exposição, algo que foi verdadeiramente benéfico tendo em conta o número de aulas 

que nos restava. Conclui-se que, quando bem selecionado e explorado, o filme facilita a 

compreensão, acelera a aprendizagem e aumenta a retenção da informação. Além do mais, 
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a sua visualização permitiu-nos demonstrar aos alunos a íntima relação que a Filosofia 

mantém com o próprio mundo. Ao tratar-se de um filme que se baseia em factos verídicos, 

foi-nos possível, sem grandes explicações, mostrar que é da própria realidade que a 

Filosofia encontra as questões fundamentais que lhe servem de objeto de investigação. 

Naquelas duas horas e quinze minutos, constatou-se que o filme pode ser o aguilhão da 

atividade filosófica, na medida em que a imagem (com a qual o nosso olhar se cruza) 

integra ou faz emergir novos discursos.  

Após a sua visualização, foi pedido aos alunos a realização de uma ficha de 

trabalho. No primeiro exercício, foi solicitado aos estudantes que destacassem dois 

argumentos a favor da luta que Erin trava contra a empresa PG&E. Em seguida, que 

fizessem uma pequena reflexão quanto à sua possível atitude. Dito de outra maneira: se 

estes, tal como Erin, sem nunca duvidar entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, 

reivindicariam o bem comum como um valor e uma exigência incontornável. Por fim, 

que elaborassem um pequeno comentário a uma fotografia66, também relacionada com a 

responsabilidade ambiental, e que a relacionassem com a frase do filósofo Ortega Y 

Gasset: «Eu sou eu e a minha circunstância, e se não a salvo a ela não me salvo a mim». 

O nosso objetivo era muito simples: auxiliar o aluno no seu comentário, isto é, 

enriquecendo e alimentando o seu pensamento.  

No que diz respeito à realização da ficha de trabalho, cumpre observar que nem 

todos os alunos a realizaram. Porém, e ao considerar as respostas que nos foram entregues, 

poder-se-á adiantar que, de um modo geral, os estudantes revelaram, através das suas 

respostas, estarem conscientes dos problemas ambientais. Mostraram-se bastante 

sensíveis quanto à necessidade de cuidar e de preservar o meio-ambiente. Embora com 

alguns erros ortográficos, os alunos escreveram textos minimamente articulados e 

seguiram de perto as instruções dadas.  

Quanto ao primeiro exercício, os alunos não mostraram quaisquer dificuldades em 

destacar dois argumentos a favor daquela luta. De facto, e de um modo geral, os alunos 

conseguiram fazê-lo de forma clara e correta. Os mais mencionados foram: impedir a 

empresa de continuar a pôr em risco a saúde das pessoas, bem como a necessidade de 
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responsabilizá-la pelos danos causados. No que diz respeito ao segundo exercício, a 

maioria dos alunos elogiou a atitude da protagonista, afirmando que perante situações 

similares a sua atitude seria a mesma. Ao analisar as suas respostas, foi-nos possível 

detetar o sentido de justiça dos estudantes. Um dos estudantes diz-nos: «ninguém está 

acima da lei», pelo que qualquer ação que ponha em causa a saúde dos restantes deve ser 

denunciada. Ou ainda, «Devemos saber distinguir entre o certo e o errado, (…) [pelo que] 

não devemos ser coniventes com situações que são contra o bem comum. (…) As práticas 

levadas a cabo por aquela empresa põem em risco não só a saúde das pessoas mas também 

a dignidade das mesmas.». 

No que se refere ao último exercício, a maioria dos alunos relacionou e explorou a 

fotografia de Mário Cruz em conjunto com a frase do filósofo espanhol Ortega y Gasset. 

Porém, dois alunos dedicaram-se simplesmente a explorar a frase apresentada e a 

relacioná-la com o filme. Quanto à exploração da fotografia, importa dizer que alguns 

estudantes recorreram à exemplificação de maneira a salientar o poder que as nossas ações 

têm sob o meio-ambiente. Outros aproveitaram para relacionar o assunto abordado com 

teorias já analisadas, como é caso da teoria consequencialista proposta pelo filósofo John 

Stuart Mill. Temos ainda um estudante que se refere à imagem como um sinal de alerta. 

Diz-nos: «Esta fotografia é uma metáfora. Esta criança representa a geração futura 

condenada a viver no meio do lixo, da poluição, das más condições ambientais que a 

geração presente deixa como herança». Outro estudante diz-nos que aquela imagem «(…) 

deve deixar-nos preocupados, assustados, indignados (…)», alertando para a urgência de 

uma mudança de atitude.  

Por tudo isto, consideramos que no decorrer desta atividade o aluno teve 

oportunidade de trabalhar sobre argumentos, isto é, de identificá-los e clarificá-los. Fez 

parte de um debate urgente e assumiu, de forma consciente e responsável, a sua posição 

pessoal. Não menos importante, constatou-se que no decorrer da sua análise foram 

trabalhadas algumas noções fundamentais à temática em estudo: desde a noção de 

liberdade, responsabilidade, justiça e bem comum.  
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Caso III67:  

A atividade que será a seguir descrita, levada a cabo com a turma 10º A, a 24 de 

maio de 2019, insere-se no ponto 3.1, «A dimensão ético-política – Análise e 

compreensão da experiência convivencial» (especificamente o ponto 3.1.4, «Ética, direito 

e política – liberdade e justiça social; igualdade e diferença; justiça e equidade), referente 

ao segundo módulo «A ação Humana e os Valores», proposto para o 10º ano de 

escolaridade.  

A questão base em torno da qual esta aula circulou prendeu-se com a possibilidade 

de formular os princípios de justiça que devem presidir à configuração de uma sociedade 

bem ordenada. Seguindo de perto as palavras de John Rawls, foi nosso objetivo responder 

às seguintes questões: o que é uma sociedade justa? Por que devemos procurar construí-

la? Como proceder para a alcançar? Nesse sentido, concentrámo-nos no aspeto mais 

inovador da sua obra – o tema da «justiça social» como problema político. Era nosso 

propósito explorar duas noções nucleares, a saber: «posição original» e «véu de 

ignorância». Tendo por base esse objetivo, optámos por recorrer a uma análise 

pormenorizada do quadro de René Magritte O Homem do Chapéu de Coco (1964). 

A escolha desta imagem não foi por acaso. De facto, procurou-se fazer uma 

analogia entre a pomba representada no quadro do pintor francês, enquanto simbolização 

da paz, e o véu de ignorância proposto por John Rawls. Era nosso intuito responder a 

duas questões: o que será escolher sob o véu de ignorância? O que se garante com a sua 

utilização? Talvez por exigir uma análise mais complexa ou por incitar a sensibilidade do 

estudante, considerou-se que esta obra seria um ótimo meio para discutir e explicitar o 

critério proposto pelo filósofo americano na escolha dos princípios de justiça. Atendendo 

ao nível em que se encontra representada a pomba, podemos concluir que é justamente o 

desconhecimento dos nossos interesses que possibilita a imparcialidade nas nossas 

escolhas e, por conseguinte, a harmonia entre todos.  

O princípio subjacente à metodologia adotada procurou proporcionar 

oportunidades favoráveis à discussão e interpretação de uma noção fundamental. De 

facto, o nosso objetivo consistiu, essencialmente, em destacar a importância do critério 
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proposto por John Rawls, critério esse que cria as condições para uma escolha racional, 

imparcial e consequentemente justa. Porém, em vez de o apresentarmos optámos por 

discuti-lo e em conjunto concluir que aquilo que nos aparenta, a saber, os nossos 

interesses, é também aquilo que nos separa. Logo, a única forma de garantir a 

imparcialidade nas nossas escolhas é vermo-nos despojados desses mesmos interesses. 

Em suma: este exercício teve como principal objetivo analisar e discutir uma noção 

fundamental à teoria em estudo e consequentemente clarificar um dos conceitos centrais 

desta unidade temática, a saber: o conceito de justiça.  

Consideramos que neste tipo de atividades é de particular importância deixar claro 

ao aluno que, desde que devidamente fundamentada, a sua leitura não é menos correta do 

que a leitura do colega ou do professor. Não havendo respostas certas ou erradas mas sim 

adequadas ou inadequadas ao caso, é fundamental quebrar com qualquer tipo de receio 

que prive o aluno de se expressar. Pelo contrário, deve-se incitar a criatividade do 

estudante e dar-lhe espaço suficiente para que este desenvolva um comentário de forma 

crítica e autónoma. Eis o nosso propósito com a escolha desta obra. Todavia, e para que 

a sua leitura não seja, de todo, anárquica, é necessário que os estudantes desenvolvam um 

olho exigente e que descodifiquem cada imagem sob a alçada da unidade temática em que 

esta se encontra inserida. Com este tipo de leitura não só ensinamos o aluno a diferenciar 

o essencial do acessório como também a dialogar com e a partir da imagem.  

Cumpre observar que ao longo desta regência observou-se uma maior dinâmica 

entre professor e alunos. Houve, na verdadeira aceção da palavra, uma aprendizagem 

espontânea e ativa por parte dos discentes. Não menos importante, houve partilha e 

confronto de diferentes pontos de vista, pelo que, a nosso ver, cumprimos aquilo a que 

nos propusemos: proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de espíritos 

críticos e autónomos. Mas, se por um lado, isso demonstra uma certa sensibilidade 

pedagógica da nossa parte; por outro, acaba por nos penalizar na gestão de tempo. De 

facto, alfabetizar visualmente68 não é tarefa que se construa rapidamente. Esta requer 

tempo e trabalho prévio, pelo que nem sempre é possível a sua utilização.  

                                                             
68 “Por alfabetismo entende-se a capacidade de os indivíduos compreenderem um determinado sistema 
(…) e de se expressarem através dele” (Lencastre, 2003, p. 2102).  
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 De um modo geral, consideramos que o desenvolvimento deste tipo de atividades 

contribui para uma maior interação entre os estudantes. Estas abrem portas à criatividade 

e dão espaço suficiente ao diálogo. Em suma, concluiu-se que este tipo de análise, embora 

mais complexo, permite ao estudante desenvolver competências de expressão, de 

interpretação e de conceptualização.  

 

Caso IV69: 

 

 

 

Figura 5 

 

 Para terminar este elencar de atividades, gostaríamos de abordar alguns aspetos 

relativos à imagem ornamental.  

 Embora conscientes de que o uso das imagens unicamente como motivadoras ou 

ilustrativas é, de um modo geral, um uso redutor no processo de ensino-aprendizagem, 

sendo alvo de várias críticas por parte daqueles que defendem o uso da imagem em 

contextos de aprendizagem, acreditamos que em certos momentos estas são capazes de 
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reter e implicar o estudante no processo de ensino-aprendizagem.  

 De facto, o aluno à medida que vai retendo a informação tem a possibilidade de 

associá-la à imagem que está a ser projetada. Nesse exato momento, relações são 

estabelecidas e questões são colocadas. Algo que foi possível verificar na regência 9 

levada a cabo com a turma 10º B, no dia 12 de fevereiro de 2019. À medida que 

explorávamos o conceito de liberdade, os estudantes aproveitavam a imagem para colocar 

algumas questões e, até mesmo, expor alguns exemplos concretos.  

 Mesmo que o objetivo não seja explorá-la de uma forma profunda, podemos dizer 

que esta serve o propósito de despertar e atrair a atenção dos estudantes, originando no 

aluno uma maior predisposição para manipular a informação com os materiais por ela 

adornados.  
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Considerações Finais  

   

É difícil negar o poder que a imagem artística exerce sobre aqueles que a 

observam, sentem, interpretam. Esta abre-se a novas significações, novas descobertas, 

novas conotações. Em nome da compreensão, da ânsia de conhecer e pela delícia da 

descoberta passamos do «olhar» ao «ver». É, pois, neste «justo-meio» entre o 

fruir/julgando e o julgar/fruindo que muitas competências são chamadas a intervir e 

podem ver-se transformadas pelo encontro.   

 Como referido no capítulo 2.2.1, a imagem artística é expressão – ela expressa 

sensações, ela desperta sensações. Nesse ato de contemplá-la, senti-la e decifrá-la o 

espetador (ativo) é alguém que – fixo nesse composto de sensação – recria a obra, 

emprestando-lhe um novo sentido que lhe descobre. Ao combinar sentimento (pathos) e 

pensamento (logos), a imagem artística mobiliza-nos, afeta-nos, sendo nessa afeção que 

vemos mobilizadas as potências do nosso próprio pensamento. 

Transportada para o plano das aprendizagens, a imagem artística foi avaliada 

fundamentalmente em função das suas possibilidades em servir o seu propósito afetivo e 

cognitivo, ou seja, pelo modo como expressa e desperta sensações e pelo modo como 

apreende, explora e dá forma ao mundo, participando na produção e transformação do 

conhecimento. Para evitar riscos de redundância ou de excesso, a sua seleção, utilização 

e exploração prendeu-se, essencialmente, com as competências, objetivos e conteúdos 

presentes no Programa da disciplina de Filosofia (2001) e no documento oficial 

Aprendizagens Essenciais | Articulação com o Perfil dos Alunos (2018). À luz das 

sensações e reações que a imagem artística desperta, foi nosso intuito avaliar o seu 

contributo para o ensino-aprendizagem de Filosofia. Importa, portanto, nesta fase final, 

dedicarmo-nos a um balanço global da implementação deste projeto, focando-nos nos 

objetivos alcançados e nos entraves encontrados.  

Nesta fase da investigação, podemos já afirmar que o principal objetivo que 

orientou este projeto foi cumprido com sucesso, uma vez que os estudantes aquando da 

apresentação de algumas ideias procuraram fazê-lo de um modo pessoal, recorrendo, para 

isso, a exemplos concretos e tendo como pano de fundo o seu quotidiano. Este cunho 
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pessoal foi por nós encarado como uma clara resistência à mera repetição, pois para fazê-

lo é necessário pensar sobre o que se quer falar.  

No decorrer deste trabalho equacionou-se o lugar da palavra perante a imagem, 

concluindo-se que os discursos verbais não só compõem as imagens, como as 

acompanham e lhes conferem “vida”. As palavras completam a imagem e dizem aquilo 

que esta dificilmente pode ou consegue mostrar, conferindo-lhe uma significação que 

parte dela, sem que, todavia, lhe seja intrínseca. Trata-se de uma interpretação que, 

desencadeando palavras, ultrapassa a imagem estando-lhe simultaneamente ligada. 

Assim, perante a questão «o que fazem as palavras em relação à imagem?» a nossa 

proposta mantém-se: alimentam-nas. Com efeito, aquilo que se deseja dos estudantes é 

que estes desempenhem o papel de intérpretes ativos que, quando bem sucedido, pode 

conduzir a uma liberdade extraordinariamente fecunda. 

No presente trabalho compreendeu-se que a interpretação está longe de ser uma 

ameaça à emoção apresentando-se, pelo contrário, como seu catalisador. Assim, 

reconhecemo-la enquanto estímulo que convida à reflexão e ao sentido crítico daquele 

que deseje “ver” o que a imagem, secretamente, poderá ter por dizer. Não menos 

importante, ao possibilitar novas interpretações e significações, a imagem artística 

permite aos estudantes pensar novos mundos que, colocados em relação, permitem 

aprendizagens mais significativas e consolidadas.  

Pelo seu carácter aberto e intrigante, a imagem artística mostrou-se uma 

ferramenta bastante útil na hora de desenvolver a capacidade de expressão dos estudantes. 

De facto, ao viabilizar vários níveis de interação, tanto entre o professor e os alunos, ou 

entre estes e os colegas, esta possibilitou ao estudante praticar a arte de pôr em palavras 

a sua experiência, forçando-o a empreender criativamente e de forma fundamentada o seu 

ponto de vista.  

Finalmente, a imagem artística mostrou-se um material didático de excelência na 

hora de explorar e explicitar determinados conceitos. De uma forma interessante e 

agradável mas igualmente questionadora e inquietante, os alunos dedicaram-se à sua 

exploração, tomando consciência de quando o termo se aplica e compreendendo as 

consequências da sua aplicação. Através da sua exploração, acreditamos que os 
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estudantes compreenderam a importância do conceito no trabalho filosófico e, sobretudo, 

entenderam-no como uma ferramenta mental que nos dá a ver e a entender o próprio 

mundo. Estamos convictos de que este tipo de atividades proporciona aos estudantes, não 

apenas um contacto com os conceitos históricos, mas também a possibilidade de deles se 

apropriarem – compreendendo-os, retrabalhando-os e mobilizando-os de forma correta. 

A nosso ver, este é o primeiro passo para uma possível criação singular e original.  

Apesar de a estratégia utilizada se ter revelado positiva e de se ter conseguido 

atingir os objetivos propostos, é também importante mencionar os aspetos menos 

positivos da sua implementação. Um desses aspetos foi o facto de alguns estudantes se 

distraírem com as imagens, perdendo o foco do que realmente interessava trabalhar. Já 

no que diz respeito à projeção do filme, constatou-se que os estudantes demonstram 

alguma dificuldade em manter-se atentos por um longo período de tempo. Finalmente, 

alguns estudantes mostraram uma certa resistência à exploração das imagens, ficando-se 

pelo dado, isto é, pelo óbvio. Este facto permitiu-nos extrair uma conclusão: é necessário 

habituar os estudantes a imagens não tão orientadas ou explícitas, para que nessa abertura 

de sentidos e de significados o estudante se veja impelido a prestar atenção às relações 

sublimes que as compõem e, desse modo, enriquecer o seu pensamento.  

Outro aspeto importante diz respeito ao papel do professor. De facto, este processo 

acabou por reiterar a importância que o docente desempenha no processo de ensino-

aprendizagem. Este deve procurar deixar os alunos totalmente à vontade para se 

expressarem, deve motivá-los com as suas instruções e comentários, deve orientá-los ao 

longo da atividade e exigir rigor nas respostas apresentadas. É importante não esquecer 

que aquele que ensina e aquele que aprende, sendo ambos protagonistas na ação 

educativa, se tornam parceiros orientados para um fim comum. Esse fim é a 

aprendizagem.  

No horizonte do que atrás fica dito, conclui-se que pensar com a Arte significa 

pensar como esta contribui para a criação conceptual. Dito de outra maneira, os problemas 

que experienciamos na e com a obra tornam-se também eles problemas filosóficos. A 

Filosofia retoma-os e pensa-os a partir dos seus próprios meios. Não poderíamos estar 

mais de acordo com Boavida quando disse que “(…) nada há que seja restritamente 
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filosófico, do mesmo modo que tudo pode ser tema para a filosofia, desde que tratado 

filosoficamente” (Boavida, 2010, p. 33). 

Em modo de conclusão, podemos dizer que a imagem artística, corretamente 

selecionada e devidamente explorada entre os alunos e em colaboração com o professor, 

é um instrumento valioso que não só facilita a tarefa do processo ensino-aprendizagem 

como permite que o aluno se torne um construtor ativo no processo do conhecimento. Por 

tudo isto, idealizamos novos projetos que têm em vista a exploração da 6ª Arte – 

Literatura, bem como projetos interdisciplinares nos quais a imagem artística será o ponto 

de ligação entre as diferentes áreas do saber.  
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Anexos 
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Anexo 1 – Atividade desenvolvida na regência 6 – A Procura de Adesão 

do Auditório.
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Anexo 2 – Regência 7 «A ação humana – Análise e compreensão do agir». 
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Anexo 3 – Regência 8 «Argumentação, Verdade e Ser» 
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Anexo 4 – Regência 9 «Determinismo e Liberdade na Ação Humana». 
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Anexo 5 – Atividade desenvolvida pelo núcleo de estágio de Filosofia.  

Projeção do filme Erin Brokovich – Uma Mulher de Talento, às turmas do 10º A e do 

10º B.  

 
 

 

1.  

   

 

Ficha técnica: 

  Título: Erin Brockovich – uma mulher de talento 

  País de Origem: Estados Unidos da América 

  Ano de Produção: 2000 

  Género: Drama biográfico  

  Duração: 131 minutos 

  Elenco: Julia Roberts, Aaron Eckhart, Adilah Barnes, Albert Finney 

  Realização: Steven Soderbergh  

 

  Objetivos gerais do Programa: 

 Diversificar mediações conducentes à compreensão da articulação constitutiva 

entre o ser humano e o mundo.  

 Proporcionar meios adequados à tomada de consciência da responsabilidade 

ambiental como valor e como exigência incontornáveis. 

 Esclarecer por que razão o ser humano é responsável pelas gerações futuras. 

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento 
 

O filme:  

Erin Brockovich é um filme biográfico, realizado 

em 2000, que conta a história de uma mãe de três 

filhos que decide investigar um caso judicial que 

confronta uma poderosíssima empresa, a PG&E – 

Gás e Eletricidade do Pacífico. Erin (Julia 

Roberts) acaba por descobrir que a empresa tem 

vindo, de forma consciente, a contaminar as águas 

de uma pequena cidade localizada na Califórnia. 

Ao aprofundar o assunto, Erin constata que a 

empresa PG&E é responsável por cometer 

elevados crimes ambientais, dos quais resultaram 

inúmeros casos de doenças genéticas e de mortes. 

O filme conduz-nos à seguinte questão 

dilemática: mas afinal o que conta mais, o 

dinheiro ou a saúde? 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Steven_Soderbergh
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 Apresentar alguns argumentos que fundamentam a exigência dessa 

responsabilidade.  

Relação do filme com a temática filosófica: 

 

  Embora afastado do nosso tempo, o filme Erin Brockovich é tão atual hoje como 

no ano em que estreou. Nele vemos representada a sociedade contemporânea, desde as 

suas características, valores, até ao seu funcionamento. Neste filme destaca-se o espírito 

inconformista, representado na figura de Erin, que, sem nunca duvidar da diferença entre 

o certo e o errado, entre o justo e o injusto, vê-se emaranhada numa disputa a favor dos 

valores da vida, no seu sentido mais abrangente. Numa só palavra: em prol do bem 

comum, reclamando um direito que é de todos e que, por isso, deve ser conservado e 

respeitado – o direito à saúde e à dignidade. 

 Assim, a partir do filme podemos analisar um conjunto de situações e temas 

referentes à responsabilidade ambiental, levando-nos, concomitantemente, a repensar na 

necessidade de um lugar do imperativo ético nas nossas ações, proposto pelo filósofo 

alemão Hans Jonas do Século XX, a saber: «age de tal maneira que a máxima da tua ação 

permita a perpetuação dos seres humanos no planeta».  

Conteúdos programáticos aplicados:  

 A responsabilidade para com as gerações presentes e futuras:  

- A preocupação de Erin face aos problemas de saúde daquela comunidade em 

resultado da ambição desmedida da empresa PG&E. 

- A libertação, consciente e voluntária, de gases tóxicos que vai contra quaisquer 

princípios de ordem ética. 

- A necessidade de Erin em salvaguardar o bem-comum e em denunciar quaisquer 

práticas que ponham em causa a vida. 

 

 O significado da palavra cidadania e a necessidade de se perguntar pela 

responsabilidade ambiental: 

- O conceito de cidadania e a sua importância para o funcionamento harmonioso 

da sociedade.  

- As condições para uma cidadania ativa e responsável. 

- O papel dos inconformistas na sociedade. 
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- A constatação de que o ser humano não é dono e senhor da Natureza e que a sua 

própria sobrevivência passa necessariamente pelo respeito em relação ao meio 

ambiente. 

 

 

 

Da Necessidade de um Cuidado pela Casa-Comum 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recorde a seguinte situação: Erin decide visitar a única mulher daquela localidade 

que se encontra afastada da luta travada contra a empresa PG&E. Em conversa, 

essa mulher questiona Erin: Qual o interesse em nos envolvermos nesta luta?  

1.1 Apresente alguns argumentos a favor daquela luta. 

1.2 Como se pode ver no filme, Erin decide denunciar a empresa PG&E. Nesta 

situação, faria diferente de Erin? Justifique a sua resposta.  

 

2. “Eu sou eu e a minha circunstância, e se não a salvo a ela não me salvo a mim.” 

Esta frase do filósofo espanhol do século XX, Ortega & Gasset, ilustra a urgência 

de uma mudança de atitude face aos problemas do mundo atual. Concorda com a 

afirmação? Justifique a sua resposta, relacionando-a com a seguinte imagem: 

Guião do Filme 

Visione atentamente e em silêncio o filme Erin Brockovich e responda às seguintes 

questões, de modo a analisar e a refletir criticamente acerca do conteúdo do mesmo, 

na abordagem filosófica ao tema-problema “A Responsabilidade Ambiental”.  
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 Mário Cruz, “Vivendo entre o que é deixado para trás”, 2019. 
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Anexo 6 – Entrevista ao fotojornalista Mário Cruz. 

 

Da Necessidade de um Cuidado pela Casa-Comum 

 
Fonte: Jornal Observador 

 

 “Vivendo entre o que é deixado para trás” é o título da imagem captada pelo 

fotojornalista português Mário Cruz, vencedora na categoria ambiente do World Press 

Photo – o mais prestigiado prémio de fotojornalismo.  

 Face à passividade com que se discutem os problemas ambientais, Mário Cruz 

dedicou-se por mais de um mês à comunidade de Manila, denunciando através da sua 

lente as mais elementares necessidades humanas. Nesta fotografia encontramos uma 

criança deitada num colchão rodeado de lixo que flutua no rio Pasig, em Manila, nas 

Filipinas – rio declarado biologicamente morto na década de 90.  

Em entrevista, Mário Cruz afirmou que estamos todos perante “um problema 

gravíssimo que atravessa várias gerações”, “um reflexo de uma sociedade desigual 

e esquecida”, “um exemplo extremo e real”, um cenário “que não é o futuro, mas 

sim o presente”. Posto isto, terminou com uma espécie de apelo:  “Espero poder voltar 

lá daqui a uns anos e poder fotografar o rio e em vez de plástico voltar a ver água. 

Essa seria a grande recompensa deste trabalho.” 

(Jornal Observador, 2019) 
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Anexo 7 – Guia de correção à atividade desenvolvida no âmbito da projeção 

do filme Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento.  

 

1. O horizonte relevante da responsabilidade é um horizonte alargado, um horizonte 

no qual todas as responsabilidades individuais estão congregadas. Dito de outra 

maneira: de uma ação particular resultam sempre consequências e tais 

consequências, consciente ou inconscientemente, envolvem sempre outros 

sujeitos. Por ser assim, os seres humanos não só partilham a mesma casa (planeta) 

como estão interligados entre si (humanidade). Logo, é da responsabilidade de 

todos cuidar desse lugar-comum de modo a garantir-lhe um futuro. Eis o que Erin 

consegue a partir da sua decisão, isto é, garantir que a biosfera seja devidamente 

cuidada. Note-se que tal cuidado é do interesse de todos e, por conseguinte, uma 

responsabilidade de todos os que nela habitam.  

 

2. Nesta pergunta o aluno deverá salientar a necessidade de um cuidado pelo planeta 

– considerando-o como a casa que dá lugar a todos os seres humanos. Deve ainda 

ter em consideração não apenas as gerações presentes mas também as gerações 

futuras.  

 

3. O poder da manipulação da natureza pelo ser humano coloca em questão a 

responsabilidade como um valor fundamental. A partir do momento que a biosfera 

– a nossa casa – passa a depender das nossas ações, ela adquire o direito moral de 

não sofrer modificações que ponham em causa o que ela é. A nossa 

responsabilidade recai e advém do facto de dela dependermos, pois se dela não 

cuidarmos é de nós que, em última instância, nos olvidamos. Como o filósofo 

espanhol Ortega y Gasset diz: eu sou o que me cerca, isto é, eu faço parte do 

mundo e dele depende a minha vida. Logo, cabe-me a mim garantir a continuidade 

da vida na terra. Caso contrário, viveremos entre o que se perde e aquilo que 

deliberadamente é deixado para trás. Sem amor e respeito, esta casa que ainda é 

nossa e que nos alimenta, tornar-se-á em um deserto. Pouco ou nada restará para 
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que as nossas vidas se possam conservar e, por conseguinte, morreremos entre o 

lixo que por nós foi criado, tal como o jornalista Mário Cruz foi capaz de retratar. 

Isto quer dizer, que tal hipótese não está assim tão distante, mas ainda está nas 

nossas mãos poder conservar aquilo que nos dá possibilidade de viver bem.  
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Anexo 8 – Alguns exemplos de resposta à atividade solicitada após a 

visualização do filme Erin Brockovich – uma Mulher de Talento.  

 

Aluno A 
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Aluno B

 

 

 



 

102 

Aluno C 
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Aluno D 
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Aluno E 
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Aluno F 
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Aluno G 
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Aluno H 
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Aluno I 
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Aluno J 
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Aluno K 
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Aluno L 
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Aluno M 
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Anexo 9 - Regência 15. Analogia entre o símbolo da pomba presente no 

quadro de René Magritte, e o conceito de véu de ignorância proposto 

pelo filósofo John Rawls.
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Anexo 10 – Regência 15, imagem explorada no âmbito da questão: o que é 

uma sociedade justa? 
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