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RESUMO 
 

A presente pesquisa apresenta reflexões acerca do papel do professor, da capacidade 
filosófica da Literatura, da relação entre Filosofia e Literatura, como também se desdobra 
em uma atividade prática. Toda a construção teórica filosófica é concretizada sob a 
reflexão do filósofo francês Paul Ricoeur. Sobre o papel do professor, considera-se que 
sua ação é de tradutor do conteúdo filosófico para seus alunos e não de um simples 
expositor. Sua função é mediar o mundo filosófico e o mundo do estudante. Acerca da 
capacidade filosófica da Literatura, aponta-se os conceitos de metáfora e mimesis. A 
metáfora possui a capacidade criativa de novos significados e conhecimentos sobre a 
realidade. O conceito de mimesis se trata de uma ação que se divide em três partes: 
prefiguração, configuração e refiguração. A primeira se refere ao mundo da ação, o lugar 
de referência para a experiência narrativa. A segunda para a configuração da experiência 
vivencial em narrativa. A terceira é o ato de interpretar. Assim, o texto traz 
representações da existência humana. O trabalho apresenta a definição de que 
interpretar é traduzir e que cabe ao educador conduzir seus educandos à sua 
emancipação como tradutores. A prática realizada é destacada como uma ação 
construída no ambiente virtual, utilizando-se das ferramentas do G Suite for Education e 
do Classcraft. A avaliação da pesquisa conclui-se através da entrevista episódica e as 
avaliações dos dados por meio da codificação teórica. 

 

Palavras-chave: Paul Ricoeur; Literatura; Ensino de Filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This research presents reflections on the role of the teacher, the philosophical capacity 
of Literature, the relationship between Philosophy and Literature, as well as 
developments in a teaching practice activity. The entire philosophical theoretical 
construction materializes under the reflection of the French philosopher Paul Ricoeur. As 
for the role of the teacher, it is considered that his action is that of a translator of 
philosophical content for his students and not a simple expositor. His function is to 
mediate between the philosophical world and the world of the student. As for the 
philosophical capacity of Literature, the concepts of metaphor and mimesis stand out. 
The metaphor has the creative ability to create new meanings and knowledge about 
reality. The concept of mimesis refers to an action that is divided into three parts: 
prefiguration, configuration and refiguration. The first refers to the world of action, a place 
of reference for the narrative experience. The second for the configuration of the 
experience lived in the narrative. The third is the act of interpreting. Thus, the text brings 
representations of human existence. The work presents the definition that interpreting is 
translating and that it is up to the educator to lead his students to their emancipation as 
translators. The practice performed is highlighted as an action built in the virtual 
environment, using the tools of G Suite for Education and Classcraft. The research 
evaluation is concluded through the episodic interview and the data evaluation through 
theoretical coding. 

 

Keywords: Paul Ricoeur; Literature; Philosophy Teaching. 
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INTRODUÇÃO 
 

O agir humano é objeto de reflexão e interesse da Filosofia. É por meio das ações 

humanas no mundo é que são construídos os diversos aspectos da vivência, logo é 

preocupação da Filosofia refletir sobre os agentes da ação, bem como verificar os 

motivos e as consequências do agir. A reflexão filosófica objetiva interpretar as ações “a 

procura de adequação entre o que nos parece o melhor para o conjunto de nossa vida e 

as escolhas preferenciais que governam a nossa prática (RICOEUR, 2014, p. 196). O 

professor de Filosofia do Ensino Médio, em sua prática docente, intenta auxiliar os seus 

estudantes a interpretarem suas ações no mundo. 

Ensinar Filosofia não pode significar exclusivamente a exegese de textos 

filosóficos, como certa tradição defende. A este propósito, Danilo Pimenta e Alessandro 

Pimenta destacam que “o início do filosofar não está no lido, mas no refletido. O texto 

cumpre sua função como meio de se fazer Filosofia quando é um caminho para a 

reflexão e para o diálogo de ideias e não quando se torna uma finalidade em si mesma” 

(PIMENTA; PIMENTA, 2011, p. 19). Nesse sentido, o papel do professor é auxiliar os 

seus estudantes a interpretarem o texto e não a repetirem o texto, em termos 

ricoeurianos a construírem um novo discurso sobre um discurso já construído 

(RICOEUR, 1989). 

O educador no Ensino Médio, em seu ato de professar, precisa estar atento que 

seu público não está familiarizado com a linguagem filosófica. Então, ele precisa se 

autocompreender como um tradutor para os seus educandos, de modo a facilitar a sua 

chegada a esse novo mundo. Dito de outra forma, o educador “deveria ser um “hôte” 

(hospedeiro/anfitrião), paciente e dialógico” (PIMENTA, 2019, p. 158). 

O humano manifesta a sua compreensão de mundo através de suas diversas 

expressões artísticas, sociais e culturais. A Literatura é produção propriamente humana 

e como tal, constrói uma intepretação da ação humana por intermédio da sua construção 

narrativa. A Literatura expressa a mimesis da ação da humana, ou seja, configura o agir 

humano mediante a metáfora, em uma experiência narrativa, e pode-se observar que as 

construções narrativas questionam os comportamentos e morais dando o que se pensar 

por ocasião da metáfora. Por isso trazer um conto como Justiça de Rubem Fonseca é 

interessante à prática. A escolha dessa obra em particular se deve aos seguintes 

motivos: a) é obra de um consagrado autor presente na literatura nacional; b) as ações 
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das personagens retratadas podem produzir densa reflexão sobre os temas da justiça, 

da maldade, da compaixão; c) o conto, enquanto forma literária, conduz o leitor a refletir 

os padrões morais na sua própria vida por meio dos elementos expostos na composição 

e estrutura. 

A análise da ação humana pode ser concretizada sob o primado de diversas 

teorias e perspectivas éticas – presentes também na proposta pedagógica da Secretaria 

de Estado da Educação e do Esporte do Paraná – o que torna imperativo a opção de 

uma perspectiva ética. No caso da presente proposta a opção é pela perspectiva do 

filósofo francês Paul Ricoeur e se justifica sob o seguinte aspecto: a proposta ética de 

Ricoeur coaduna com Diretrizes Curriculares da Educação Básica e com as Expectativas 

de Aprendizagem. A síntese do pensamento ético ricoeuriano pode ser expressa através 

da compreensão de desígnio ético, norma moral e sabedoria prática. Ao produzir a 

tessitura da intriga narrativa, as histórias narradas expressam um mundo que é repleto 

de significados que refiguram o real. Há uma articulação entre o leitor e a obra que 

possibilitam uma leitura que ressignifica a compreensão da existência. 

A articulação da pesquisa precisa se concretizar de acordo com um método de 

pesquisa e de análise de dados que possa aferir de modo plausível os resultados 

alcançados. Nesse sentido, a opção para coleta de dados é a entrevista episódica, que 

devido ao contexto da pandemia da COVID-19 foi realizado de maneira virtual e escrita, 

e para análise dos dados optou-se pela codificação teórica. 

As percepções acima citadas, a saber, do papel do professor no ensino de 

Filosofia, do lugar da literatura, do conteúdo filosófico e da avaliação do projeto de 

pesquisa, procuram responder aos seguintes problemas: a) qual o papel do professor no 

ato de ensinar Filosofia; b) quais as singularidades da Literatura para a reflexão?; c) qual 

conteúdo se pretende abordar na prática pedagógica. Essas perguntas orientam a 

construção do primeiro capítulo da presente pesquisa. 

O contexto da pandemia da COVID-19 trouxe desafios extras às ações 

pedagógicas. Os professores precisaram, em tempo recorde, criar adaptações 

necessárias para cumprirem a sua função com excelência. Nesse contexto, surge a 

pergunta “como construir um ambiente mediador de aprendizagem que estimule a 

autonomia estudantil?”. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná 

impôs para todos os docentes da rede a utilização das ferramentas do serviço G Suite 

for Education. O instrumental tecnológico escolhido para esta pesquisa foi o uso dos 
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formulários, do Google Classroom e do Google Meet. Além disso, a fim de propiciar uma 

participação ativa, optou-se por usar uma ferramenta a mais, a plataforma classcraft, que 

através de um processo de gamificação propicia ao discente um ganho de autonomia no 

processo de aprendizagem. 

As discussões acerca do modo de organização do processo prático de ensino 

estarão apresentadas de maneira mais esclarecedora no segundo capítulo da 

dissertação. 

Por fim, o terceiro capítulo procurará demonstrar os resultados obtidos através 

das propostas das ações práticas. Tais dados precisam ser interpretados sob a ótica dos 

pressupostos teóricos apontados na dissertação. No entanto, como em toda pesquisa, 

existem variáveis e questões precisam ser analisadas ao findar o processo. Nesse 

sentido, o objetivo do terceiro capítulo é demonstrar que apesar dos desafios 

encontrados no decorrer do processo, é possível sim concretizar um trabalho plausível, 

coerente e possível de contribuir em uma discussão sobre o ensino de Filosofia. 
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1 FILOSOFIA E LITERATURA 

 

Ao pensar uma proposta pedagógica que vise um diálogo entre Literatura e 

Filosofia é necessário refletir acerca de alguns elementos que tornem possível a 

concretização de tal ação. O primeiro elemento se refere aos aspectos do ensino de 

filosofia, especialmente ao papel do professor e o lugar do texto. Por isso, o presente 

capítulo apresenta uma discussão sobre tal temática, trazendo a noção do professor 

como tradutor do conteúdo filosófico para a mesma comunidade linguística, uma vez que 

a ação de traduzir é a mesma que interpretar (RICOEUR, 2011). Por se tratar de uma 

prática pedagógica em Filosofia, o conteúdo filosófico a ser abordado em aula é a ética 

e moral em Paul Ricoeur. 

Mas, para tornar plausível a prática, é preciso uma melhor explicação do lugar da 

literatura na prática de reflexão filosófica. O uso da Literatura não pode cair no equívoco 

de ser um mero recurso, ou seja, tão somente um instrumento; é preciso reconhecer 

suas singularidades e especificidades como locus de reflexão e produção filosófica. 

 

1.1 ASPECTOS DO ENSINO DE FILOSOFIA: O PROFESSOR E TEXTO 

 

O professor, em sua prática pedagógica, precisa estar consciente de seu papel e 

função. É preciso se reconhecer não como aquele que detém o conhecimento absoluto 

e transfere o que sabe ao estudante; antes, precisa se entender como quem media a 

relação do mundo do estudante com o mundo filosófico que desponta a ele. Desse modo, 

o docente não deve agir como um colonizador para com o discente impondo-lhe uma 

visão de mundo, mas deve acolhê-lo com seu mundo e auxiliá-lo a conhecer o outro 

mundo, e por meio dessa fusão de horizontes, construir o conhecimento. 

O mundo filosófico tem no texto seu lugar especial. Há uma proposta de mundo 

nas reflexões expressas em uma obra e é isso que se precisa interpretar, como bem 

pontua Ricoeur: 

 

O que se deve, de facto, interpretar num texto é uma proposta de mundo, de um 
mundo tal que eu possa habitar e nele projectar um dos meus possíveis mais 
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próprios. É aquilo que eu chamo o mundo do texto, o mundo próprio a este texto 
único. (RICOEUR, 1989, p. 122) 

 

O mundo do aluno é o mundo do leitor, ou seja, ele é um outro diante do texto. A 

apropriação do mundo do texto pelo leitor é o sentido da interpretação e compreensão, 

como destaca Ricoeur ao afirmar que “compreender é compreender-se diante do texto” 

(RICOEUR, 1989, p. 124). Uma pergunta pode surgir aqui: “como o aluno pode ter 

acesso a esse outro mundo, o do texto?” eis aqui o papel do professor novamente 

destacado. Ele é quem o apresenta, traduz as dificuldades e media as relações, em 

conjunto com seus discentes, como uma comunidade interpretativa para que assim 

refigurem seu próprio modo de ser e estar-no-mundo e tornem-se, eles próprios, 

intérpretes. 

 

 1.1.1 O Professor como Tradutor 
 

A Filosofia, enquanto componente curricular do Ensino Médio, possui algumas 

questões pertinentes. De um lado tem-se o seu histórico de um saber considerado algo 

destinado a especialistas e a um grupo seleto. Por outro, com as demandas da 

democratização do saber, emerge a necessidade de apresentar a Filosofia ao dito “ser 

humano comum”. 

A Filosofia, quando pensada e ensinada apenas por especialistas para 

especialistas, possui a singularidade de ser, a priori, feita para um público que já possui 

um interesse prévio pela temática. O que difere, de fato, quando ela é apresentada à 

“massa” que não carrega motivação ao seu estudo, tampouco conhecimento anterior que 

possibilite a sua fruição. Diante do exposto é preciso pensar o Ensino de Filosofia não 

para especialistas, mas para aqueles que não possuem a experiência com o assunto. 

Utilizando-se aqui de uma metáfora, estrangeiros diante desse novo mundo, ou como 

bem pontua Ricoeur: “há estrangeiro em todo outro. É coletivamente que definimos, 

reformulamos, explicamos, procuramos dizer o mesmo de outro modo” (RICOEUR, 

2012, p. 51). 

A escola, que em sua essência é responsável por democratizar o ensino, tem que 

estar atenta às necessidades específicas de seus estudantes, que na ordem do ensino 
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público são oriundos das classes sociais menos privilegiadas de nossa sociedade e não 

possuem acesso a certo capital cultural.  

O aluno de Filosofia do Ensino Médio é o outro, o estranho, o estrangeiro diante 

de uma nova realidade e o mundo filosófico, por sua vez, é o estranho ao estudante. 

Diante disso uma pergunta emerge: “o que faz um professor de Filosofia ao trabalhar 

com determinado conteúdo filosófico junto a seus estudantes?” Essa é uma questão 

pertinente ao se abordar a função do professor. Para auxiliar a compreensão traz-se o 

paradigma da tradução, como apontado por Paul Ricoeur, especialmente na obra Sobre 

a Tradução, composta por três textos: Desafio e Felicidade da Tradução; O Paradigma 

da Tradução; Uma “Passagem”: Traduzir o Intraduzível. 

Considerar o paradigma da tradução como ponto central da ação docente é 

entender que o professor de Filosofia é aquele que por vocação, formação e escolha, 

conhece a linguagem filosófica, sua estrutura e seu funcionamento e percebe que 

distintamente do público alcançado pelo filósofo especialista, o seu corpo discente 

desconhece o “idioma filosófico”. Caminhando sob essa perspectiva, esclarece-se que o 

verbo fazer, relacionado à prática docente, é colocado aqui como uma ação intencional, 

portanto repleta de sentido e significado. Em sua ação professoral, o educador é 

chamado a levar o conteúdo filosófico ao aluno e, também, levar o aluno ao conteúdo 

filosófico. 

O professor deve estar consciente que, especificamente no Ensino Médio, seu 

papel não é de expositor de um conhecimento – não afirmando que esse procedimento 

seja irrelevante –, mas sim de um tradutor. Ele precisa, devido às necessidades do aluno, 

possibilitar ao seu discente o acesso à cultura filosófica, em outras palavras, “traduzir” o 

que se pretende compreender. Isso demonstra o que Ricoeur chamou de hospitalidade 

linguística: 

 

Com efeito, parece-me que a tradução não levanta simplesmente o problema de 
um trabalho intelectual, teórico ou prático, mas um problema ético. Levar o leitor 
ao autor, e o autor ao leitor, correndo o risco de simultaneamente servir e trair 
dois mestres, é praticar aquilo a que gosto de chamar a hospitalidade linguística. 
É ela que serve de modelo para outras formas de hospitalidade que me parecem 
ser-lhe aparentadas: não serão as confissões e as religiões como línguas 
estrangeiras umas em relação às outras, com o seu léxico, gramática, retórica e 
estilística, que é necessário aprender para as penetrar? (RICOEUR, 2011, p. 48, 
49) 
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O professor de Filosofia é aquele que “traduz” o conteúdo filosófico ao seu 

estudante. Por tradução não se quer afirmar, de modo algum, uma redução da Filosofia, 

antes se trata de uma mediação capaz de tornar acessível ao estudante o conteúdo 

filosófico, sem perder a essência da Filosofia. Nesse sentido, não basta ao educador ter 

maestria e domínio absoluto sobre o que deva ensinar, também é importante que ele 

eleja uma metodologia de ensino com mediações capazes de atender a sua demanda e 

estimule seus alunos a construírem, por si mesmos, suas reflexões. Então se pode 

elencar em dois passos o ensino de Filosofia deve percorrer: 

 

a) uma compreensão por parte do professor de si mesmo como mediador e 

tradutor do conteúdo filosófico 

b) a emancipação do estudante por meio da mediação do docente. 

 

O conceito de “hospitalidade linguística”, onde “o prazer de habitar a língua do 

outro é compensado pelo prazer de receber em casa, na acolhida de sua própria morada, 

a palavra do estrangeiro” (RICOEUR, 2011, p. 30) aponta a necessidade do professor 

entender as experiências que se entrecruzam, do aluno e do conteúdo filosófico, e, assim 

as articulá-las procurando aproximar os horizontes do teor do conteúdo e do discente. 

Nesse aspecto, o docente é convocado a ser um tradutor que interpreta o conteúdo 

dentro de uma mesma comunidade linguística. O docente precisa acolher o seu discente, 

em outros termos, precisa ser hospitaleiro com ele, ao mesmo tempo em que ajuda o 

estudante a ser hospitaleiro com o mundo filosófico. 

Outra pergunta que se pode fazer é onde se encontra o dito “mundo filosófico”, 

com sua estrutura, singularidades e aspectos próprios? A Filosofia nasce das 

indagações acerca do real, entretanto não se produz Filosofia sem memória filosófica. O 

que significa que a história da Filosofia possui seu lugar na medida em que atende às 

perguntas feitas pelo mundo contemporâneo. Desse modo, ao se estudar os autores, 

está se buscando meios de se pensar as questões do presente. 
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1.1.2 O Texto Filosófico 
 

Ao se estudar o pensamento filosófico construído ao longo do tempo, o texto torna-

se locus especial para reflexão. Sabe-se que os escritos filosóficos apresentam 

dificuldade para o estudante de nível médio, por isso o educador, como tradutor, precisa 

seguir uma metodologia de leitura que auxilie na compreensão e possibilite ao estudante 

“se apropriar do mundo do texto”. A dinâmica formal dessa perspectiva de Ensino de 

Filosofia – a saber, que considera o professor como tradutor de conteúdo – procura a 

emancipação do aluno, entendendo a relação entre o problema filosófico e a história da 

Filosofia e, por meio dessa relação, percebe a relevância do texto filosófico 

A didática da Filosofia começa pela indagação e ao problematizar as temáticas 

filosóficas procura-se sensibilizar os discentes conduzindo-os, dessa forma, a adotar 

uma postura filosófica. Aqui, estabelecer uma relação com as vivências dos alunos é 

importante, ou como Ricoeur bem afirma: “o papel da hermenêutica é acompanhar a 

atividade estruturante que parte do pleno da vida, investe-se no texto e, graças à leitura 

privada e à recepção pública, retorna à vida” (RICOEUR, 2006, p. 126). 

Cabe aqui outra pergunta: “o que é um texto?”. Nisso Ricoeur afirma: “todo 

discurso fixado pela escrita” (RICOEUR, 1989, p. 141). A escrita permite que a fala 

perdure no tempo. A passagem da fala à escrita modifica o modo pelo qual a 

comunicação (no sentido de tornar comum) do discurso ocorre. Ao se tornar texto, a 

escrita ocupa o lugar da fala e, de acordo com Ricoeur (1989), o texto adquire um aspecto 

de memorial e faz com que o discurso esteja disponível para o indivíduo e para o coletivo. 

Destaca-se que ler uma obra não significa entrar em diálogo com o autor do texto, mas 

perceber que na relação com a obra há uma “dupla ocultação”, o leitor não está presente 

na escrita e o autor não está presente na leitura. (RICOEUR, 1989). A ideia da morte do 

autor é um ponto importante para a compreensão do que é a leitura de uma obra. É 

quando se considera o autor como morto que a relação com o livro se torna completa. 

(RICOEUR, 1989). Ricoeur(1989) destaca que há dois tipos possíveis de leitura: 

 

1) a atitude explicativa, que prolonga e acentua a suspensão do texto 

2) a ação interpretativa que conclui o texto em fala atual. Essa segunda é o 

destino da leitura. 
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A primeira leitura não seria nem possível se não houvesse o pressuposto de que 

o texto conclama para o ato de ler e isso porque o texto não está enclausurado em si 

mesmo, assim interpretar é criar um discurso novo a partir de um discurso já construído 

(RICOEUR, 1989). A explicação, na verdade, media a apropriação, própria da 

interpretação. A apropriação trata-se de uma filosofia reflexiva, ou seja, a interpretação 

possibilita a reflexão, o que torna hermenêutica e filosofia reflexiva recíprocas entre si, 

como pontua o filósofo francês: “a interpretação de um texto completa-se na 

interpretação de si de um sujeito que doravante se compreende melhor, se compreende 

de outro modo, ou que começa a compreender-se” (RICOEUR, 1989, p. 155). Na 

interpretação há a revitalização do texto na medida em que ele se torna novamente “fala”. 

Agora o texto não possui apenas as relações internas das estruturas, mas também uma 

relação referencial com o sujeito leitor 

As relações de linguagem e, consequentemente, as relações com o mundo são 

transformadas. O discurso falado tem como referencial o próprio mundo, ou seja, todo o 

discurso está ligado ao mundo, porque é dele que ele fala. Ao ser transformado em texto, 

o remeter à realidade que não mais pode ser mostrada, ou seja, mostrar o que está em 

torno dos locutores é impossível, uma vez que que não há diálogo. Nesse sentido, é 

tarefa da leitura, no ato de interpretar, conceder essa referência ao texto. Nesse ponto, 

o interessante é que o discurso, ao ser interceptado pelo texto, torna as palavras um 

referencial para si mesmas, mas que se concretiza no ato da leitura. O texto se torna 

“livre” e “no ar”, como indica RICOEUR (1989), mas é esse fato é que possibilita ao texto 

o diálogo com outros textos: 

 

O texto... não é sem referência; a tarefa da leitura, enquanto interpretação, será 
precisamente a de efectuar a referência. Pelo menos, nesta expectativa em que 
a referência é diferida, o texto está, de certa forma, “no ar” fora do mundo ou 
sem mundo; graças a esta obliteração da relação com o mundo, cada texto é 
livre de entrar em relação com o mundo, cada texto é livre de entrar em relação 
com os outros textos que venham tomar o lugar da realidade circunstancial 
indicada pela fala viva. (RICOEUR, 1989, p. 144, 145) 

 

O fato das palavras escritas serem a referência de si mesmas, ou seja, “deixam 

de se estabelecer face às coisas; as palavras escritas tornam-se palavras para si 

mesmas” (RICOEUR, 1989, p. 145) é o que propicia a criação daquilo que se denomina 



  

19 

 

mundo do texto o qual é o próprio mundo da literatura. A linguagem não somente 

descreve a realidade, mas sim revela-a e cria possibilidades e a narrativa é que organiza 

a experiência humana e permite aos outros identificarem nela aspectos de sua própria 

vivência.  

Ao se tornar texto o discurso constrói esse dito mundo do texto e um problema 

emerge dessa consideração, o fato de existir uma relação assimétrica entre a produção 

literária e o discurso dito verídico, pois este tem o real histórico como ponto de apoio, 

enquanto o outro na imaginação. Contudo, ambos têm na linguagem e na referência por 

ela gerada seu ponto de intersecção. 

 

1.2 A LITERATURA E A REFLEXÃO FILOSÓFICA 

 

A ficção tem a capacidade de configurar a realidade por meio da narrativa, em 

outras palavras, "as intrigas que inventamos ajudam-nos a configurar nossa experiência 

temporal confusa" (RICOEUR, 1989, p. 29). A capacidade da ficção de transformar a 

noção ação no tempo em texto é a sua função referencial. 

 A ação é mimetizada na tessitura do enredo e o mundo ficcional construído, com 

sua estrutura intrínseca, produz um locus privilegiado de reflexão, pois possibilita a 

análise e reflexão de situações vivenciais constituídas pela imaginação produtora. Não 

obstante, ressalta-se que é na ação que a configuração do texto literário tem sua origem 

e o movimento do texto começa na ação (como modelo) e encerra-se na ação (como 

interpretação). (RICOEUR, 1989) 

O fato da ficção ser imitação da ação não a coloca como elemento passivo da 

realidade, porque a linguagem possui a capacidade de ampliar a compreensão da 

realidade. A noção de metáfora possui um destaque nessa possibilidade heurística da 

literatura, pois “a metáfora não é um ornamento de discurso. Tem mais do que um valor 

emotivo, porque oferece uma informação. Em suma, uma metáfora diz-nos algo de novo 

acerca da realidade” (RICOEUR, 2011, p.77). A criação poética é, essencialmente, 

metafórica, na medida em que cria, através dos signos, a representação de algo 

existente na realidade. No entanto, ao transpor a realidade para o código, cria a 

possibilidade de inovação, visto que a metáfora possui um caráter polissêmico. Assim, o 
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poder que a metáfora possui é criativo e redescritivo, porque cria possibilidades ao 

mesmo tempo em que redescreve a realidade. 

A intenção poética é mimética, o que não significa uma ação passiva de simples 

imitação da realidade, antes envolve uma ação ressignificadora da realidade e inovadora 

da realidade, como se pode observar através da metáfora. É importante ressaltar que a 

“metáfora não é um ornamento de discurso. Tem mais do que um valor emotivo, porque 

oferece uma nova informação. Em suma, uma metáfora diz-nos algo de novo acerca da 

realidade” (RICOEUR, 2011, p.77). Desse modo, a metáfora aponta a possibilidade 

heurística do discurso ao intuir algo novo: 

 

A metáfora apresenta-se, então, como uma estratégia de discurso que, ao 
preservar e desenvolver a potência criadora da linguagem preserva e 
desenvolve o poder heurístico desdobrado pela ficção. [...] Assim, a obra é 
conduzida a seu tema mais importante: a saber, que a metáfora é o processo 
retórico pelo qual o discurso libera o poder que algumas ficções têm de 
redescrever a realidade. (RICOEUR, 2000 p. 13,14) 

 

Assim a metáfora possui a capacidade de auxiliar em uma compreensão mais 

ampla do mundo, redefinindo-o. Caimi esclarece essa relação afirmando: 

 

A metáfora é assim um fenômeno da linguagem, se não anterior, pelo menos 
contemporâneo da mimese. Empresta a ela seu poder de redescrição, seu 
caráter de movimento, mas a mimese está circunscrita à ação, é uma categoria 
presente na narrativa e nela exerce seu papel de redescrição. Esse 
estreitamento da mimese enquanto categoria estética provém de uma 
determinada “leitura” do conceito em Aristóteles e tem claro interesse de tomar 
a narrativa como uma mediação privilegiada da compreensão, que aí se dá como 
interpretação. (CAIMI, 2004, p. 62). 

 

Existe uma mediação entre o indivíduo e o mundo produzida pela mimesis, por 

meio da ação configurada no texto. No ato de ler esse mundo do texto é apropriado pelo 

leitor, possibilitando uma nova compreensão. 

No texto Tempo e Narrativa (2010), Ricoeur apresenta o conceito de mímesis 

como uma ação dividida em três partes: mímesis I (prefiguração), mímesis II 

(configuração) e mimesis III (refiguração). Isso ocorre de maneira que “seguimos, pois o 

destino de um tempo prefigurado a um tempo refigurado pela mediação de um tempo 

configurado” (RICOEUR, 2010, p. 95). A criação, a composição e a construção textual, 
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possuem no agir humano sua base fundante, ou seja, sua raiz está em uma “pré-

compreensão do mundo da ação: de suas estruturas inteligíveis, de seus recursos 

simbólicos e de seu caráter temporal” (RICOEUR, 2010, p. 96). Essa pré-compreensão 

do mundo é denominada de prefiguração por Ricoeur:  

 

Percebe-se, em toda a sua riqueza, qual o sentido de mímesis I: imitar ou 
representar a ação é, em primeiro lugar, pré-compreender o que é o agir 
humano: sua semântica, sua simbólica, sua temporalidade. É nessa pré-
compreensão, comum ao poeta e a seu leitor, que se delineia a construção da 
intriga e, com ela, a mimética textual e literária. (RICOEUR, p. 112, 2010) 

 

O texto realiza a fixação da ação por meio da linguagem. Antes de se tornar obra, 

a ação é vivenciada e experienciada pelos seus agentes e é, ela própria, passível de ser 

interpretada, visto que pode ser narrada e valorada. A passagem da vivência para o texto 

é classificada como mimesis II ou configuração. Assim uma história: 

 

Tem de ser mais que uma enumeração de acontecimentos numa ordem serial, 
tem de organizá-los numa totalidade inteligível, de modo tal que se possa sempre 
perguntar qual é o “tema” da história. Em suma, a composição da intriga é a 
operação que tira de uma simples sucessão uma configuração. (RICOEUR, p. 
114, 2010) 

 

As ações, que outrora foram apenas vivenciadas, agora configuram-se através do 

texto, expressas através de representações simbólicas, com uma inovação semântica 

que a metáfora produz. O círculo hermenêutico não estaria completo se não houvesse 

uma terceira ação necessária, nomeada de mimesis III ou refiguração. É a ação que 

estrutura o funcionamento da composição narrativa: 

 

Se não há experiência humana que não seja mediatizada por sistemas 
simbólicos e, entre eles, por narrativas, parece inútil dizer, como fizemos, que a 
ação está em busca de narrativa. Como, com efeito, poderíamos falar que uma 
vida humana é uma história em estado nascente se não temos acesso aos 
dramas temporais da existência fora das histórias contadas a seu respeito por 
outros ou por nós mesmos? (RICOEUR, p. 127, 2010) 
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A ação operada agora pela mimesis III é a função do leitor ao interpretar o mundo 

do texto que lhe é proposto. O texto não é tão somente um reprodutor de uma 

experiência, mas “diz algo sobre algo” (RICOEUR, p. 133, 2010) e: 

 

O que um leitor recebe é não só o sentido da obra, mas, através de seu sentido, 
sua referência, isto é, a experiência que ela traz para a linguagem e, em última 
instância, o mundo e sua temporalidade que ela estende diante de si. 
(RICOEUR, p. 134, 2010) 

 

A linguagem desvela, por meio de sua função poética, o mundo. No ato de ler, o 

leitor não é possuidor de uma característica passiva, mas sim é ativo ao realizar a 

intersecção de sua própria experiência vivencial com a exposta na obra. O leitor apropria-

se do discurso exposto no mundo da obra e aplica-o ao seu próprio mundo. 

 

1.3 CONTEÚDO FILOSÓFICO A SER ABORDADO EM AULA: ÉTICA E MORAL EM 

PAUL RICOEUR 

 

A ação humana, compreendida no horizonte da intencionalidade e iniciativa, 

envolve questionamentos oriundos da práxis, o que, entretanto, não deixa de considerar 

a necessidade de um fundamento teórico que possibilite as reflexões essenciais sobre o 

agir humano. A ética, como disciplina filosófica, tem por objetivo refletir sobre o 

comportamento humano. A história da ética é extensa e suas percepções são múltiplas, 

portanto, existe a necessidade de se realizar um recorte dentro da história da Filosofia 

de um autor que auxilie na mediação com o conceito de ética. Após essas questões 

introdutórias já se pode apresentar a escolha do pensamento ético a ser abordado: Paul 

Ricoeur. 

A obra O Si-Mesmo como Outro – especialmente nos capítulos sete, oito e nove 

– encontra-se, de modo mais sistematizado, o que Ricoeur denomina de “pequena ética” 

(RICOEUR, 2014, p. 339). Isso não significa que o autor restrinja a sua reflexão sobre 

ética tão somente nesse livro, em outros trabalhos a reflexão também está presente, 

como, por exemplo, Do Texto a Acção: Ensaios de Hermenêutica, O Justo, Da Metafísica 

à Moral, além de entrevistas e artigos para revistas. Agora, pensando no horizonte da 

aplicação prática – requisito do metrado profissional – é preciso selecionar um texto para 
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realizar o trabalho em sala de aula e aqui o destaque é para o artigo Ética e Moral1 em 

que o filósofo francês discorre, de modo sucinto, o seu projeto ético. 

O filósofo francês procura em sua perspectiva coadunar dois pontos basilares da 

ética normativa Ocidental: a teleologia aristotélica e a deontologia. A primeira refere-se 

ao reino dos fins, da busca do bem como finalidade da ação humana; e a segunda se 

refere ao normativo, obrigatório, dever moral, à lei universal, abstraída racionalmente. 

A ética aristotélica possui como marca maior uma racionalidade, sobretudo no 

aspecto da prudência (phronesis). O modo de pensar da ação humana proposto por 

Aristóteles é conhecido como ética das virtudes, uma vez que é na ação virtuosa que a 

ação moral encontra sua plena realização. Não obstante, entende-se que a as virtudes 

são meios para se chegar à felicidade (eudaimonia). Nesse sentido, ela possui uma 

característica teleológica, ou seja, tem por finalidade conduzir o ser humano à felicidade, 

logo as ações humanas são teleologicamente orientadas (RICOEUR, 2011). 

A ética preocupa-se com o agir e a ação ética procura atingir um fim, que na ideia 

aristotélica é a eudaimomia (felicidade), a pergunta que emerge é sobre o modo de se 

atingir tal fim. Engana-se quem procura em Aristóteles uma tabela de determinações e 

ações preconcebidas e preestabelecidas de modo a definirem exatamente o que fazer 

em determinadas situações, quando perguntado sobre como atingir a felicidade, 

Aristóteles responde que é agir conforme a virtude. Entende-se, dessa maneira, que a 

teleologia aristotélica expõe a felicidade como bem que em si mesmo é desejado, ou 

seja, o sumo bem. A felicidade é o fim último, o bem que o ser humano almeja. Para 

alcançar esse sumo bem é necessária a prática de ações virtuosas.  

A concepção deontológica tem em Immanuel Kant como um dos seus maiores 

pensadores. A reflexão kantiana afirma que o que deve orientar a ação precisa ser 

encarado como algo capaz de legislar universalmente, em outras palavras, as ações 

humanas devem ser conduzidas mediante um dever determinado capaz de orientar a 

todos. O filósofo alemão apresenta, desse modo, uma perspectiva ética normativa, cujos 

fundamentos estão no dever (deon). Para Kant o ser racional age de acordo com 

máximas ou imperativos, as primeiras operam de acordo com um princípio subjetivo da 

 
1 Cabe aqui algumas explicações importantes. A primeira é sobre a opção desse texto em específico para 
o trabalho em sala de aula: justifica-se a sua escolha por se tratar de uma obra em que o filósofo francês 
apresenta um resumo de seu pensamento ético, portanto uma obra de valor reflexivo. A segunda: a 
extensão da obra (dezesseis páginas), possibilita a leitura em aula com os alunos. 
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vontade os segundo são conduzidos a partir de princípios objetivos que apresentem 

validade universal. 

Os pensamentos aristotélico e kantiano indicam alguns pressupostos da ética 

ricoeuriana e o diálogo que ele realiza em sua reflexão. A primeira pergunta que 

RICOEUR (2011) tem a intenção de responder é se, de fato, é necessária a distinção 

entre ética e moral, uma vez que etimologicamente, mesmo sendo uma de raiz grega e 

outra latina, ambas remetem à ideia de costume. Desse modo, o filósofo francês 

(RICOEUR, 2011) destaca que existe uma sutil diferença entre aquilo que se entende 

como bom e o que se compreende como obrigatório, ou seja, a perspectiva do desígnio 

ético e da norma moral. Nesse sentido e por convenção, ele opta por utilizar o termo 

“ética” para a noção de “vida boa” e completa sob os aspectos de ações ditas como boas 

ou virtuosas, enquanto reserva o “moral” para significar normas, obrigações e interdições 

universais e coercitivas. É possível perceber a questão da ética teleológica, que 

RICOEUR (2011) compreende como tradição aristotélica, e a deontológica, cuja herança 

é kantiana. A partir disso é proposta pelo filósofo francês uma escala para a reflexão 

ética em três pontos respectivamente: 1) desígnio ético; 2) norma moral; 3) legitimidade 

da norma sob a sabedoria prática.  

O desígnio ético, que corresponde à visada de uma vida consumada sob a égide 

das ações consideradas com boas, divide-se em três componentes para Ricoeur (2011): 

1) o desígnio de uma vida boa; 2) com e para os outros; 3) em instituições justas. Nesse 

aspecto, a concretude de uma vida boa passa pelo indivíduo, pela alteridade e pela 

relação, que pode ser denominada política, por meio das instituições. Sinaliza-se aqui, 

na noção de desígnio ético, uma forte influência aristotélica. 

O primeiro componente do desígnio ético é a ideia de vida boa (estima de si), que 

seguindo a compreensão de Aristóteles, tem na noção de prática que procura atingir a 

finalidade da própria existência através das escolhas racionais ordenadas, ou seja, na 

capacidade de iniciativa e de agir intencionalmente.  

O segundo componente do desígnio ético é viver bem com e para os outros, que 

Ricouer (2011) nomeará de solicitude. A preocupação do filósofo francês é se a estima 

de si não resultaria em um individualismo exacerbado, contudo em Ricoeur (2011) a ideia 

de si implica a noção de outro, ou seja, falar de si é ter a consciência de que existe 

um outro. A noção da existência de um outro acaba gerando uma perspectiva de 

reciprocidade que se concretiza na amizade, onde um considera o outro como si 
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mesmo. A reciprocidade não exclui a desigualdade, mas a relação de amizade opera 

o reconhecimento que se concretiza em compaixão.  

O viver bem não está restrito às relações interpessoais, mas prorroga-se nas 

instituições. Ao viver em comunidade a noção de reconhecimento, existente na 

compreensão da existência de um outro, estende-se à concepção de igualdade de 

espécie. Instituição é entendida aqui como “todas as estruturas onde ocorrem a vida em 

conjunto, não reduzidas tão somente às relações interpessoais” (RICOEUR, 2011, p. 7) 

e o que permite a ligação entre os as relações interpessoais e as instituições é a noção 

a noção de justiça distributiva de benefícios e encargos. 

A instituição possui uma abrangência muito mais ampla que a amizade e, portanto, 

os limites do desígnio ético são alargados e estendidos a outros que não estão presentes 

no face-a-face da amizade. Desse modo, resgatando o conceito aristotélico, Ricoeur 

afirma que “a justiça consiste precisamente em atribuir a cada um a parte que lhe cabe. 

O cada qual é o destinatário de uma justa partilha” (RICOEUR, 2011, p. 8). 

O conceito de justiça presente já no plano ético deve-se ao fato de que antes dos 

sistemas jurídicos formalmente idealizados a noção de injusto nas relações já era 

emergente. Por isso a conexão da noção de justiça com a de vida boa contida na ética. 

Ao introduzir o tema da norma moral, Ricoeur concretiza o resgate da ética 

deontológica kantiana, na medida em o que o formalismo da norma moral é apresentado. 

O desafio do filósofo francês é de relacionar ambas as percepções (teleológica e 

deontológica) de modo plausível. 

O “desejo de uma vida boa”, conforme apresentado por Ricoeur, é relacionado 

com o lado da norma moral a partir da exigência de universalidade. Ao assim proceder, 

a racionalidade do imperativo categórico, como formulada por Kant – “age unicamente 

segundo a máxima que faz com que possas querer ao mesmo tempo que ela se torne 

lei universal” (KANT apud RICOEUR, 2011, p. 10) – impõe a reflexão pela necessidade 

da universalização do imperativo. No entanto, a submissão à máxima kantiana exige um 

abandono à felicidade e prazer, uma vez que tais questões não são passíveis de 

universalização racional. Mas é aqui que a questão do vazio do primeiro imperativo 

categórico se impõe, pois a regra kantiana nada diz em particular.  

Para sanar a vacuidade do primeiro imperativo categórico, Kant – na leitura 

ricoeuriana – apresenta a segunda formulação do imperativo categórico: “age sempre de 
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tal forma que trates a humanidade na tua própria pessoa e na pessoa de outrem, nunca 

como um meio, mas sempre também como um fim em si” (KANT apud RICOEUR, 2011, 

p. 10). A pessoa como fim em si mesma torna-se o ponto de equilíbrio nas proposições 

kantianas relativas à não simetria das relações humanas. Esse segundo ponto contribui 

à discussão de solicitude, conforme exposta no desígnio ético. Ricoeur afirmará que é 

por causa da violência que se passa do designo ético para o plano moral. A assimetria 

das relações humanas, ora por confrontação, ora por exploração, é a raiz de todos os 

atos malévolos e de violência. Logo, é diante de todas essas figuras do mal que a 

interdição moral surge. Nas palavras de Ricoeur, “a moral, neste sentido, é a figura que 

a solicitude assume frente `a violência e à ameaça de violência” (RICOEUR, 2011, p. 

11). Aqui existe a formalização da compreensão da ideia de humanidade – o 

reconhecimento da humanidade da minha pessoa no outro. 

A fim de concretizar a passagem do plano ético ao moral, Ricouer faz um resgate 

da teoria da justiça de Rawls, especialmente no que tange à equidade. Para o pensador 

francês, a teoria da justiça é formalizada de modo completo em um autor como J. Rawls, 

favorecendo a conjunção entre o ponto de vista deontológico de origem kantiana e a 

tradição contratualista. 

Na obra Teoria da Justiça, John Rawls reapresenta a dimensão normativa dentro 

da Filosofia política. A temática principal dessa obra é acerca da fundamentação de uma 

sociedade justa. Ricoeur (2011) lê essa obra e traz para a discussão a perspectiva anti-

utilitarista, apresentando o caráter deontológico da justiça. 

A observação de Ricoeur (2011), a partir de sua leitura de Rawls, é sobre tratar 

as escolhas dos princípios de justiça sob “o véu da ignorância”, uma vez que a noção de 

uma suposta posição original, sem a divisão de classe, admite a possibilidade de 

equidade, logo as escolhas dos princípios procuram a realização de um modo que seus 

resultados possam ser benéficos a todos, o que intenta a universalização dos princípios. 

Ricoeur assim apresenta os princípios de justiça de Rawls: 

 

O primeiro princípio de justiça não constitui qualquer problema para nós: “cada 
pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de liberdades de base, 
[sistema] igual para todos, que seja compatível com o mesmo para os outros”. 
Este primeiro princípio exprime a igualdade dos cidadãos perante a lei sob a 
forma de uma partilha igual das esferas de liberdade. Encontramos aqui a 
igualdade aritmética de Aristóteles, todavia formalizada. É o segundo princípio 
que constitui problema: “as desigualdades sociais e econômicas devem ser 
organizadas por forma a que: a) seja racionalmente possível esperar que se 
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convertam em benefício para cada um; e que, simultaneamente, b) estejam 
ligadas a posições e a funções abertas a todos”. (RICOEUR, 2011, p. 12, 13) 

 

O primeiro é a garantia do direito de liberdade igualitária e o segundo é a 

afirmação de que é necessário a oportunidade de igualdade de oportunidades. A posição 

de Rawls é contraposta à noção política utilitarista que compreende como útil o que te 

traz felicidade e esta, por sua vez, é associada ao prazer, buscando, então, maximização 

dos bens, isto é, o bem para o maior número possível de pessoas.  

A função do contrato social em Rawls, novamente sob a leitura de Ricoeur (2011), 

é trazer ao debate os critérios de equidade na sociedade, ou seja, direcionar os princípios 

que devem nortear as relações humanas. O primeiro princípio de justiça é identificado 

com a igualdade aritmética de Aristóteles, que se apresenta como uma equação e 

correção, atentando para a igualdade numérica, restabelecendo uma igualdade violada 

por um ato voluntário ou involuntário 

No segundo princípio é reconhecido o princípio aristotélico da justiça proporcional 

ao mérito, onde há a justa distribuição proporcional. Assim, “a partilha desigual mais justa 

é aquela em que o aumento dos benefícios dos mais favorecidos é compensado pela 

diminuição dos prejuízos dos mais desfavorecidos” (RICOEUR, 2011, p. 13). 

A teoria deontológica da justiça pede um prévio sentido que é articulado sob uma 

necessidade de universalização. Ricoeur (2011) observa que Rawls aceita facilmente 

que a sua argumentação coincide com as “ponderadas convicções” da norma moral e 

do significado justo e injusto. Entretanto, em que se fundamentam tais convicções? 

Ricoeur (2011) responde que as tais convicções estão subordinadas à regra de Ouro: 

“não faças ao outro o que não desejarias que te fizessem a ti”. Toda a argumentação 

acerca da justiça emerge do sentido de equidade, o qual se funda no imperativo kantiano, 

que impede o tratamento dos seres humanos meios, mas exige que o compreenda como 

fim em si mesmo e é no reconhecimento da humanidade do outro que o imperativo se 

relaciona coma regra de ouro. O que concretiza a mudança entre a estima de si, do 

pressuposto do desígnio ético e o sentido ético da justiça, portanto, é a solicitude. 

Ricoeur (2011) observa que diante dos conflitos e nas questões sobre as ações 

humanas, por vezes as normas e regras acabam sobrepostas, isto é, entram em conflito 

na medida em escolhas morais igualmente válidas acabam colidindo. Não é propósito 

desse trabalho discutir o porquê disso, mas sim demonstrar que, perante uma questão 
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dessas (de dilemas morais), a sabedoria prática se faz necessária. Um exemplo de 

conflito é o acerca da regra formal de universalização. Por vezes, em nome dessa 

universalização, ocorre a imposição de um particularismo cultural, ao mesmo tempo em 

que se defende as diferenças culturais. É necessária a discussão entre universalidade e 

historicidade para validar quais universais são realmente válidos. 

Outro exemplo de conflito citado por Ricoeur (2011) é sobre o respeito. Diante do 

dilema da eutanásia, o respeito à vida concreta e o respeito às regras morais e jurídicas 

são importantes, porém ambos não são possíveis de equivalência, logo é preciso pleitear 

a sabedoria prática. Detalhe importante é que as decisões precisam ser tomadas após a 

discussão de vários pontos de vista em um ambiente de respeito. Não existe nenhuma 

regra para se decidir entre regras, mas a prudência (phronesis), como Aristóteles a 

designava (já apresentada anteriormente), é um recurso cabível em tais situações. 
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2 PRÁTICA DA RELAÇÃO ENTRE FILOSOFIA E LITERATURA EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 
 

O projeto desta pesquisa vinculada ao Mestrado Profissional em Filosofia emergiu 

das práticas de ensino de Filosofia, bem como das reflexões suscitadas por essas 

práticas. A ação de ensino-aprendizagem, por definição, acontece em ambiente 

permeado por relações históricas, sociais e culturais, coordenada por políticas 

educacionais derivadas de pressupostos ideológicos específicos, cujas leis, construídas 

pelo poder estatal da ocasião, estabelecem as diretrizes e normativas para a docência. 

Essa ação, embora possa parecer resumidas às leis, na verdade é dinâmica e “viva”, 

podendo ser alterada por fatores sociais e ambientais que não estão totalmente sob o 

controle do poder vigente ou do desejo do professor. Uma amostra disso é a inesperada 

pandemia causada pelo COVID-19 que, tragicamente, assolou a humanidade no ano de 

2020. Essa crise sanitária provocou mudanças na política educacional do Estado do 

Paraná que promoveu, durante esse período, a educação a distância, utilizando como 

serviço, entre variados produtos, o denominado G Suite for Education2. 

A educação a distância não é novidade no cenário educacional brasileiro. Em 

1904, por exemplo,  o Jornal do Brasil já apresentava um curso que seria realizado por 

correspondência (ALVES, 2009). Então, o aprendizado de certo conteúdo ou saber 

técnico ocorreria de modo “distante”. Nesse contexto, o que difere da realidade de 

outrora é o uso das novas tecnologias de aprendizado online, oriundas da internet, que 

possibilitam a criação de classes e relacionamentos virtuais em tempo real, e, na 

situação em questão, o modo pelo qual foi implantada de modo emergencial aos alunos 

do Ensino Médio no Estado do Paraná em 2020. Portanto o que se precisa estabelecer 

é uma reflexão sobre qual postura adotar nesse processo distinto3. 

O primeiro aspecto é verificar se a filosofia de ensino de filosofia adotada está 

adequada a esse novo momento. O aspecto do professor de filosofia, dentro da 

 
2 Entre os produtos disponíveis dentro do G Suite for Education podem ser citados: o Google Classroom 
(ambiente de virtual de aprendizagem), criação de formulários (para questionários, pesquisas de opinião, 
etc.), o Google Meet (encontro virtuais) 
3 A opção pelo uso dessa nova tecnologia feita pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do 
Paraná e a consequente obrigatoriedade de sua utilização pelos professores e alunos da rede pública de 
ensino acarretam determinadas problemáticas, tais como questões de acessibilidade e conhecimento 
desse mecanismo, de tal modo que se torna importante que futuros pesquisadores se debrucem sobre 
esse período e apresentem as críticas necessárias a essa escolha. Entretanto não é o objetivo da presente 
pesquisa avaliar a viabilidade ou não disso, e uma vez que a utilização desse sistema não é facultativa ao 
professor da rede estadual de educação e é preciso a adequação ao processo. 
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perspectiva adotada, é de um tradutor do conteúdo e não de um mero expositor de 

conhecimento. Nesse sentido, o professor precisa apropriar-se dos meios disponíveis 

para que seu papel seja, de fato, efetivo. A possibilidade de reuniões virtuais com os 

estudantes emerge como um instrumento importante de acesso ao conteúdo filosófico 

pretendido, bem como a possibilidade de compartilhar arquivos e textos entre os 

participantes é algo que precisa ser trabalhado. 

Os conteúdos filosóficos a serem abordados precisam ser traduzidos (não 

reduzidos). O caminho da tradução passa pela mediação pedagógica e segue para a 

autonomia do aluno. Na mediação o papel do professor é fundamental e, portanto, é 

preciso estabelecer um caminho metodológico adequado a isso. Por isso, os planos de 

aula precisam estar atentos a tal peculiaridade. 

A partir de tais demandas educacionais é necessário a adoção de uma 

metodologia que atenda à peculiar situação. É interessante observar o que José Moran 

comenta sobre isso: 

 

Algumas dimensões estão ficando claras na educação formal: 1) o modelo 
blended, semipresencial, misturado, em que nos reunimos de várias formas – 
física e digital – em grupos e momentos diferentes, de acordo com a 
necessidade, com muita flexibilidade, sem os horários rígidos e planejamento 
engessado; 2) Metodologias ativas: aprendemos melhor através de práticas, 
atividades, jogos, projetos relevantes do que da forma convencional, 
combinando colaboração (aprender juntos) e personalização (incentivar e 
gerenciar os percursos individuais) e 3) O modelo online com uma mistura de 
colaboração e personalização, em tempo real e através de multiplataformas 
digitais moveis. Cada aluno desenvolve um percurso mais individual e participa 
em determinados momentos de atividades de grupo. Uma parte da orientação 
será via sistema (plataformas adaptativas com roteiros semiestruturados, que 
respondem as questões mais previsíveis) e a principal será feita por professores 
e tutores especialistas, que orientarão os alunos nas questões mais difíceis e 
profundas. (MORAN, 2017, p. 23) 

 

A presença física, em meio a uma pandemia mundial, não é possível, no entanto 

não é inviável reuniões a partir das plataformas digitais e a adoção de uma metodologia 

ativa a partir de um modelo online. 

Um primeiro destaque é a utilização da prática denominada webinar, aqui aplicada 

ao texto filosófico. Os eventos serão gravados e disponibilizados no ambiente de 

aprendizagem e a seguir é preciso estabelecer um modo para que o estudante possa 

apresentar o resumo do texto filosófico, direcionando para a participação ativa do 



  

31 

 

estudante. Nesse caso, a organização do ambiente virtual de aprendizagem e a criação 

de formulários específicos para isso são importantes, usufruindo das possibilidades do 

Google Clasroom e da ferramenta de criação de formulários. 

A sala da aula virtual pode não ser atrativa aos estudantes. Logo, diante dessa 

constatação, é preciso pensar em um modo adequado que estimule a sua participação 

ativa. Nesse caso, a gamificação é um instrumento interessante. Destaca-se que a 

ênfase não está no processo de gamificação em si, mas na sua possibilidade para 

aplicação das atividades da relação filosofia/literatura a fim de que o aluno exercite sua 

autonomia. 

 

2.1 USO DO GOOGLE CLASSROOM 

 

A sala de aula virtual utilizada pela plataforma Google, incluída no G Suite for 

Education, é denominada Google Classroom. Aqui é possível organizar as tarefas, 

ampliar a participação ativa e melhorar a comunicação entre professores e alunos. 

Observe a figura4 abaixo: 

 

Fonte: Darleyson de Carvalho (2020 – compilação do autor5) 

 
4 As figuras apresentadas referem-se à visualização do professor, sendo ele o autorizado a postar as 
atividades, materiais de apoio (textos, vídeos, etc.) e as avaliações de aprendizagem. 
5 Imagem disponível no ambiente do professor do Google Classroom 

Figura 1- Tela Inicial do Google Classroom 



  

32 

 

 

Esse modelo de sala virtual é mesmo utilizado pelos professores da Secretaria de 

Estado da Educação e do Esporte do Paraná durante o período da pandemia de COVID-

19. Essa tela inicial apresenta as turmas em que o docente é titular, separadas e 

devidamente referenciadas. Cada sala planejada é exclusiva da turma, está disponível 

online e pode ser acessada a partir de diferentes dispositivos tecnológicos (smartphones, 

tablets, computadores). Ao clicar sobre as turmas, aparecem as funcionalidades: 

 

Figura 2 – Apresentação da Turma 

Fonte: Darleyson de Carvalho (2020 – compilação do autor) 

 

Ao se observar a parte superior tem-se o mural, as atividades, as pessoas e notas. 

O primeiro é que possibilita a comunicação com as turmas; o segundo é onde as 

atividades e os conteúdos são disponibilizados; o terceiro é a lista de alunos e 

professores dessa turma; o quarto são os resultados das avaliações tabulados. Aqui é 

importante notar que campo “Atividades” é relevante separar em tópicos, para uma 

melhor organização: 
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Fonte: Darleyson de Carvalho (2020 – compilação do autor) 

 

O exemplo expõe dois tópicos do ambiente virtual, um para a postagem do resumo 

do texto com o anexo do próprio do texto e outro onde o aluno pode rever as aulas 

gravadas através do Google Meet. É também no campo atividades que o docente 

compartilha os formulários chamados de Google Forms. Essa informação é relevante 

porque é através desses formulários que o professor cria variadas formas de perguntas 

para coletar informações relevantes acerca do processo ensino aprendizagem. 

 

2.2 WEBINAR DO TEXTO FILOSÓFICO 
 

A primeira ação prática, que procura atender às atuais demandas, é a o que se 

denomina webinar entendendo: 

 

Um webinar é um evento de aprendizagem online destinado à transmissão de 
conhecimentos e habilidades para um público-alvo, usando voz, áudio, 
compartilhamento de tela e chat de texto. É organizado em torno de objetivos 
específicos de aprendizagem que são identificados com antecedência e que 

Figura 3 - Separação das Atividades em Tópicos 
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formam a base para a relevância tanto do conteúdo quanto da interação do 
webinar. (UNICEF, 2015, p. 1) 

 

Todo webinar tem um facilitador e um ou mais apresentadores. O papel do 

primeiro é organizar, divulgar e fornecer o suporte técnico. O apresentador é quem expõe 

o conteúdo e o explica. Por vezes, uma pessoa pode assumir os dois papéis, sem 

corromper a atividade. Os: 

 

Webinars são altamente populares porque eles requerem recursos limitados, 
podem ser organizados de forma relativamente rápida e oferecem um ótimo 
caminho para reunir as pessoas para um evento de aprendizado interativo sem 
ter que gastar dinheiro e tempo em viagens. Podem ser gravados e 
compartilhados depois do evento. (UNICEF, 2015, p. 1)  

 

Diante do exposto, para a leitura do texto filosófico, as aulas serão organizadas 

nesse modelo, utilizando-se do Google Meet – serviço de comunicação por vídeo –, onde 

o professor é tanto o facilitador quanto o apresentador com o intuito de concretizar a 

interpretação da obra filosófica. Logo, os objetivos dessa primeira prática são os 

seguintes: 

 

a) Ler o texto Ética e Moral de Paul Ricoeur. 

b) Interpretar o texto filosófico 

c) Apresentar as principais temáticas abordadas pelo texto. 

d) Sintetizar o conteúdo filosófico expresso 

 

As ações de leitura e interpretação devem ser fomentadas de acordo com uma 

perspectiva metodológica que veicule e atenda aos objetivos expostos. O texto Ética e 

Moral de Paul Ricoeur é dividido em quatro partes: a) Introdução; b) O desígnio ético; c) 

Norma Moral; d) Sabedoria Prática. Portanto as leituras e interpretações realizadas em 

aula atendem a essa divisão. Contudo, para a leitura ocorrer de modo adequado é 

preciso contextualizar os discentes do que trata a obra e quais serão as ações no 

momento da leitura: 

 

a) Apresentação do autor do texto 
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b) Exposição do tema do texto 

c) Apresentação da divisão do texto 

d) Exposição do círculo de leitura 

a. Disponibilização do texto Ética e Moral no Google Classroom 

b. Elaboração da agenda dos encontros 

c. Regras de respeito6 ao compartilhar as leituras 

d. Compartilhamento das leituras 

e. Registro e reflexão das leituras 

 

Assim, as aulas, nesse momento, ocorrerão em cinco momentos: 

 

 
6 Podem ser citadas como exemplo de regras: respeito às opiniões alheias; respeito ao turno de fala, etc. 
7 Esses serão os meios de divulgação padrão.  

Momentos Encaminhamento Metas 

1. Sensibilização para a leitura 

e apresentação do texto 

Ética e Moral (webinar I) 

O professor divulgará7 por 

meio de e-mail mural do 

Google Classroom, o 

webinar. Nesse evento, 

fará a apresentação e 

compartilhamento do 

conteúdo a ser abordado 

Despertar o 

interesse pela 

leitura do texto 

2. Leitura e interpretação da 

parte I texto Ética e Moral 

(webinar II): Introdução 

Leitura e interpretação 

compartilhada da primeira 

parte do texto 

“Traduzir” o texto 

3. Leitura e interpretação da 

parte II do texto Ética e 

Moral (webinar III): O 

Desígnio Ético 

Leitura e interpretação 

compartilhada da segunda 

parte do texto 

“Traduzir” o texto 

4. Leitura e interpretação da 

parte III do texto Ética e 

Leitura e interpretação 

compartilhada da terceira 

parte do texto 

“Traduzir” o texto 
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Como se observa, os encontros online procurarão atender à necessária mediação 

pedagógica para melhor compreensão do texto filosófico e, desse modo, atender o papel 

de tradutor do qual o professor é incumbido, retomando aqui o pensamento de Ricoeur 

(2011) no que concerne ao papel do educador no auxílio à compreensão do texto 

filosófico, conforme já citado anteriormente. No entanto a percepção do papel do 

professor não torna o estudante em um polo tão somente passivo. Na realidade ao 

introduzir o aluno no mundo do texto, traduzindo a obra para a comunidade linguística 

estudantil, o educador cria a possibilidade da construção de uma comunidade 

interpretativa8 em sala de aula. Ler o texto não se trata tão somente de decifrar o código 

pelo qual a mensagem foi configurada, antes concretiza-se na apropriação do sentido, 

como bem aponta Ricoeur (1989). Para que isso ocorra a troca de experiências, diálogo 

e opiniões é fundamental. 

Uma pergunta pode emergir diante desse contexto: “como saber se o aluno 

realmente se apropriou do conteúdo filosófico?”. Aqui a proposta é a criação de um 

resumo, por parte dos alunos, como uma atividade, partindo da produção discente para 

verificar o processo de ensino aprendizagem. Essa atividade é o registro das próprias 

conclusões que a comunidade interpretativa chegou ao analisar o texto filosófico. 

 
8 “A noção de comunidade interpretativa parte da obra de Stanley Fish, Is There a Text in the Class? 
(1995), publicado originalmente em 1980. Fish argumenta que fundamento das categorias e dos sentidos 
de um texto são respaldados pelas regras da comunidade interpretativa a qual se pertence. Rildo Cosson, 
ao comentar o pensamento de Fish observa: “o ponto principal da argumentação de Fish é que não há 
nem leitor nem texto fora das convenções de uma comunidade, que só podemos pensar a nós mesmos e 
aos textos a partir e dentro de uma comunidade interpretativa. Reconhecer, portanto, que toda 
interpretação é resultado das convenções de uma comunidade, que são as regras dessa comunidade que 
informam o que lemos e como lemos, não tem por objetivo superar essas regras e convenções em busca 
de uma definição objetiva ou mais adequada de leitor ou texto, mas sim compreender que nossas leituras 
são construídas dentro do jogo de forças de uma comunidade e que é por meio da participação nessa 
comunidade que nos constituímos leitores” (COSSON, 2019, p. 138) 

Moral (webinar IV): Norma 

Moral 

5. Leitura e interpretação da 

parte IV do texto Ética e 

Moral (webinar V): A 

Sabedoria Prática 

Leitura e interpretação 

compartilhada da quarta 

parte do texto. 

“Traduzir” o texto 
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2.3 DO USO DO CLASSCRAFT 

 

As mudanças geradas pela adoção das novas tecnologias e a transformação do 

ambiente escolar nesse período de pandemia, traz ao professor a necessidade de 

repensar a sua prática docente, mas não apenas isso, também a possibilidade de 

renovação estrutural do próprio ambiente de ensino aprendizagem, facultando ao 

estudante o papel de protagonista nesse processo através da interação e interatividade 

no ambiente virtual. O exclusivo uso do webinar não possibilita, de todo, a participação 

ativa do estudante, necessitando de uma outra mediação que articule o conteúdo 

filosófico a uma atividade que permita ao estudante o exercício da reflexão ativa, 

interpretação e construção de conceitos. Nesse sentido, Vanderson Ronaldo Teixeira 

destaca: 

 

Quanto mais autonomia puder ser adquirida pelos estudantes com a ajuda de 
roteiros didáticos no ciberespaço e a descentralização do papel do professor, 
que deve então inseri-los e imergi-los nos grandes problemas existenciais e, ao 
mesmo tempo, subsidiá-los com materiais audiovisuais, textuais, imagéticos e 
incentivo às reflexões, mais obstáculos serão superados e novas narrativas 
poderão ser traçadas por eles. (TEIXEIRA, 2017, p. 64) 

 

A aula dita propriamente filosófica, trata-se de um convite ao exercício da reflexão. 

Por isso, pensar um trajeto de aprendizagem adequado e uma mediação pertinente é 

algo imprescindível em tempos de uso de novas tecnologias e do ciberespaço. Aqui a 

gamificação, como estratégia, desponta como algo eficaz. Não se pretende realizar um 

estudo exaustivo do significado da gamificação, não obstante é necessário esclarecer 

alguns pontos essenciais para bem clareza da atividade proposta. 

Primeiro é o significado do vocábulo “gamificação” que de acordo com Fadel e 

Ulbricht, “compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos” (, 

2014, p. 6). Embora o neologismo possa parecer estranho, o sistema, no âmbito da 

educação não é novo: 

 

Na educação, por exemplo, a criança podia ter seu trabalho reconhecido com 
estrelinhas (recompensa) ou as palavras iam se tornando cada vez mais difíceis 
de serem soletradas no ditado da professora (níveis adaptados às habilidades 
dos usuários) (FADEL; ULBRICHT, 2014, p. 6) 
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A ideia de se estimular a aprendizagem com recompensas, estabelecer níveis de 

acordo com as especificidades dos estudantes é presente nas diversas práticas 

pedagógicas. 

Um segundo aspecto relevante é a forma pela qual se pretende utilizar tal recurso. 

Nota-se que o objetivo geral do presente trabalho não é de concretizar a apologia dos 

recursos tecnológicos e do ciberespaço no processo de ensino aprendizagem. A 

gamificação é pensada aqui como um recurso motivacional, assim: 

 

No caso dos jogos, as motivações intrínsecas são baseadas nas mecânicas, 
dinâmicas e estéticas dos ambientes e sistemas. Saber utilizar as mecânicas dos 
jogos em ambiente de gamificação é o principal fator para o sucesso da utilização 
de seu conceito. Através das mecânicas é possível favorecer a funcionalidade 
do sistema, e a partir disso influenciar tanto na dinâmica e principalmente na 
estética, que envolve diretamente o fator motivacional do indivíduo. (INÁCIO et 
al; 2014, p. 34) 

 

Desse modo, entendendo a gamificação como recurso válido no aspecto 

motivacional, opta-se por utilizar uma plataforma online específica para concretizar a 

atividade, a saber, o classcraft. A escolha de tal plataforma deve-se aos seguintes 

critérios: 

 

1. A compatibilidade de importação e exportação de dados com o Google Classroom 

(ambiente virtual de aprendizagem adotado pela SEED – PR) 

2. A facilidade no uso e manuseio dessa ferramenta por parte tanto do professor 

quanto dos estudantes 

3. Os recursos visuais que permitem a realização das missões de modo interativo 

 

A fim de trazer maior nitidez ao que se propões é relevante apresentar a 

plataforma classcraft. O professor deve criar uma conta9 no endereço de web 

https://www.classcraft.com/pt/, como docente, criar o ambiente para a aprendizagem 

 
9 Tanto as inscrições do professor quanto dos alunos precisam ser realizadas através da conta de e-mail 
oficial fornecida pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná. 
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interativa e importar os alunos matriculados no Google Classroom para a nova 

plataforma. Após isso, o aluno precisa realizar a sua inscrição, conforme figuras abaixo: 

 

Fonte: Darleyson de Carvalho (2020 – compilação do autor10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Disponível em: https://www.classcraft.com/pt/. Acesso em: 24 ago. 2020.  

Figura 4 – Página Inicial da Plataforma de Classcraft 
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Fonte: Darleyson de Carvalho (2020 – compilação do autor11) 

 

Ao realizar o login, o estudante depara-se com a página inicial do jogo, em que 

aparece seu personagem e o painel onde pode acessar as missões, as quais 

correspondem à trajetória de aprendizagem: 

Figura 6 - Painel Inicial 

 

Fonte: Darleyson de Carvalho (2020 – compilação do autor12) 

 
11 Disponível em: https://www.classcraft.com/pt/. Acesso em: 24 ago. 2020. 
12 Imagens retiradas do ambiente do aluno construído do Classcraft. 

Figura 5 - Criando a inscrição 
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A missão proposta denomina-se “Justiça” que corresponde à nomenclatura do 

conto a ser analisado. As etapas foram construídas a partir de uma trajetória de 

aprendizagem individual que visa a prática hermenêutica sobre o conto e o diálogo da 

obra literária com o pressuposto filosófico.  

Fonte: Darleyson de Carvalho (2020 – compilação do autor13) 

 

Fonte: Darleyson de Carvalho (2020 – compilação do autor14) 

 

 
13 Imagens retiradas do ambiente do aluno construído do Classcraft. 
14 Imagens retiradas do ambiente do aluno construído do Classcraft. 

Figura 7 - Missão 

Figura 8 – Trajetória de Aprendizagem 
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Cada ponto da trajetória visa um objetivo e possui uma atividade a qual propicia, 

no ambiente virtual de aprendizagem, a participação ativa do aluno: 

 

Justiça 
Etapa Objetivo Atividade 
“Introdução” Apresentar o conto 

Justiça15 do Rubem 

Fonseca 

Ler o conto Justiça do 

Rubem Fonseca 

“Quem Conta um Conto 

Aumenta um Ponto” 

Analisar a narrativa do 

conto comparando-a com 

situações vivenciais 

concretas. 

Responder ao 

questionário de 

interpretação de texto 

apontando as principais 

características do enredo 

e dos personagens, bem 

como apontando para as 

similaridades com 

situações pelo estudante 

experienciadas. 

“Lembrar é Preciso” Relembrar o conteúdo 

apresentado através do 

webinar 

Ler o resumo do conteúdo 

filosófico construído como 

apresentação de slides a 

fim de rememorar os 

principias aspectos da 

ética ricoeuriana. 

“Pensando” Relacionar o conteúdo 

filosófico com o conto 

Analisar o texto literário 

por meio das perguntas 

formuladas que mediam a 

reflexão filosófica da obra 

literária. 

“Enfim o Grande 

Momento” 

Compreender a Literatura 

como locus de reflexão 

filosófica 

Apresentar as respostas 

ao formulário requerido, 

argumentando e 

 
15 O Conto Justiça está disponível em sua forma integral nos anexos. 
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construindo respostas 

plausíveis ao que se está 

solicitando. 

“O Fim?” Avaliar a trajetória de 

aprendizagem 

Expor de maneira clara e 

sincera a opinião acerca 

do instrumento elegido 

para se construir a 

trajetória de 

aprendizagem.  

 

A fim de trazer maior clareza é importante apresentar as perguntas das etapas 

que as exigem: 

“Quem conta um conto aumenta um ponto” 
1. Quem é o personagem principal? 

2. O que ele fez? Por que ele fez? 

3. Você já passou por situação de inconformismo? 

4. Já pensou em fazer “justiça”? 

 

“Pensando” 

1. O texto narra a revolta de um policial acerca das ações dos cafetões: “Eu não 

gosto de cafetões. O cara tem que ser muito filho da puta para explorar uma 

mulher desse jeito, como prostituta” Se a ética precisa considerar o outro, a 

revolta do personagem é justificável? 

2. "A cidade está cheia, o país está cheio, o mundo está cheio de homens que 

vivem às custas de mulheres, mas elas não são putas, trabalham em lojas, 

são domésticas, são funcionárias públicas, são professoras, não são putas. 

E esses merdas não são cafetões, são parasitas, o que é menos grave.” A 

ideia de “menos grave” é aceitável pelo personagem? O que você pensa 

sobre isso? 

3. “Eu estou na polícia há algum tempo, trabalhando na delegacia de polícia 

que trata dos chamados “crimes contra a dignidade sexual”. A delegada é 

uma mulher, aliás o chefe de polícia é uma mulher, as mulheres estão 

conseguindo posições de mando e de poder. Acho isso bom.” Sobre o papel 
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da mulher em sociedade, o que você acha? Já vivenciou ou presenciou uma 

situação de desprezo à mulher? O fato das mulheres ascenderem a cargos 

importantes é sinal de justiça? 

4. "Falei com a minha delegada. “Doutora Mirtes”, o nome dela é Mirtes, não é 

um bom nome para delegada de polícia, mas a culpa não é dela, “doutora 

Mirtes, nunca conseguimos condenar um único cafetão, desses que batem 

nas mulheres. Confesso que isso me frustra, me deixa muito irritado”. A ética 

considera a vida boa em instituições justas. As nossas instituições são 

justas? O que é justiça? 

5. "E a delegada pegava o código de processo penal e lia: “Quando resta 

provado que o acusado não é autor do fato típico ou quando sobre ele incide 

uma ou mais excludentes de culpabilidade ou antijuridicidade; a absolvição 

libera o acusado de quaisquer obrigações com o Estado ou com qualquer 

parte do processo.” Por que esse ponto é importante para a delegada? O que 

é melhor: um inocente preso ou um culpado solto? 

6. "Ele ficou calado. Dei um tiro nos colhões dele. O puto desmaiou. Dei outro 

tiro, agora nos cornos do puto". Fazer justiça com as próprias mãos é 

realmente justiça? 

 

A etapa denominada “Enfim o Grande Momento” consiste na entrevista a ser 

utilizada como instrumento de coleta de dados para a avaliação da presente pesquisa, 

logo o questionário elaborado será analisado de modo mais rigoroso no próximo capítulo. 

A definição e decisão pelas atividades acima listadas, com seus respectivos 

objetivos, estruturam, conscientemente, um processo que intenciona, de modo maior, a 

emancipação do estudante na construção de seu próprio modo de pensar. Observa-se 

que a maneira pela qual a proposta é formulada destaca o caráter ativo do discente e a 

perspectiva mais passiva do professor nesse momento. O docente não é quem possui 

ou produz as repostas, mas é alguém que, indiretamente, faculta ao aprendiz a 

construção de seu próprio modo de pensar. 
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2.4 DO USO DO CONTO 

 

A escolha do texto Justiça do autor brasileiro Rubem Fonseca precisa ser 

justificada e, para tal, segue-se os seguintes critérios: peculiaridades do conto como 

gênero literário; a relevância do escritor; a temática da obra. 

Na tentativa de apresentar uma definição coerente do que é o conto, DÉCIO 

afirma que: 

 

O conto implica uma ação simples, onde ocorre a redução do tempo e do lugar, 
o que leva a unidade nesses dois aspectos. O romance e especialmente a novela 
implicam ações complexas onde ocorrem as peripécias (especialmente a novela) 
(DÉCIO, 1977, p. 47) 

 

A ideia de ação simples pode gerar equívocos reducionistas, no entanto a 

estrutura literária que o conto reflete e a perspectiva de ação que ele apresenta traz um 

significado único para a personagem: 

 

No conto deve-se preocupar com a escolha de uma ação, um fato, um 
acontecimento de valor transcendental para a personagem, de tal forma que 
modifique totalmente a direção, o sentido da vida dessa personagem. E esta 
seleção que implica todo processo de síntese é muito mais difícil de ser feita. 
Exige, por isso mesmo, maior intuição dos problemas do ser. É, aliás, este 
espírito de síntese, de intuição, de conhecimento seletivo e direto da realidade 
que faz com que haja, na elaboração do conto, o mesmo rasgo que ocorre na 
elaboração da poesia. (DÉCIO, 1977, p. 50) 

 

Dessa maneira percebe-se que ação é o ponto relevante e que ela precisa ser o 

locus de partida para a análise de tal gênero literário. Nesse sentido, é preciso observar 

alguns aspectos da ação para a adequada interpretação. Primeiro, a ação pode ser 

interna ou externa, a primeira “passa-se na consciência ou subconsciência da 

personagem” (MOISÉS, 1987, p. 89) e a segunda são ações como pegar um objeto, 

movimentar-se de um ambiente para outro. Cabe ressaltar, como bem pondera 

MASSAUD: 

 

Decerto, não existe ação externa pura ou ação interna pura, o que significa que 
ambas estabelecem uma relação de vasos comunicantes, em que uma pode 
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prevalecer sobre a outra, sem jamais anulá-la. Por outro lado, numa mesma obra 
coexistem as duas formas de ação. (MOISÉS, 1987, p. 89) 

 

O segundo aspecto tem relação com a verdade e necessidade da ação. MOISÉS 

(1987) destaca que a verdade tem relação com verossimilhança, ou seja, trata-se de 

uma construção fictícia através da imaginação, mas que possui sua referencialidade na 

observação e na memória do autor, o que significa que os eventos internos da obra são 

organizados “como se se desse na realidade, isto é, segundo uma coerência relativa, 

semelhante à que preside os eventos da vida diária” (MOISÉS, 1987, p. 90), enquanto 

que a questão da necessidade afirma que “toda obra de ficção em prosa deve encerrar, 

necessariamente, uma ou mais ações, que podem ser internas ou externas” (MOISÉS, 

1987, p. 91), MOISÉS (1987) também destaca que cada tipo de obra ficcional é que traz 

a necessidade de determinado tipo de ação. 

Por fim, ainda há que se destacar a intensidade e a densidade da ação. A fim de 

trazer melhor compreensão quanto a esses dois aspectos, é importante observar que: 

 

Pela primeira, entende-se o volume, a quantidade, a “frequência” da ação, ou 
melhor, dos ingredientes que compõem a ação. Por densidade, entende-se a 
altura ou/e a condensação de tais ingredientes. Também faz parte da intensidade 
a rapidez com que ocorrem as cenas, e da densidade de sua lentidão. Na 
verdade, a intensidade diz respeito ao número de componentes da ação e à 
velocidade com que surgem na écran narrativo, mas uma ação pode ser intensa 
com apenas poucos elementos. Por outro lado, a intensidade refere-se ao 
aspecto compacto assumido pelos componentes da ação, e à vagareza com que 
se desdobram. (MOISÉS, 1987, p. 95) 

 

No que tange ao conto, como estrutura narrativa ficcional, existe ao acolhimento 

ao mesmo tempo a densidade e a intensidade. Embora a intensidade implícita da ação 

configurada como retrato da realidade cotidiana de modo “ágil”, não retira a densidade 

porque: 

 

Graças a ser um alargamento ao microscópico de um pormenor apresentado 
pelo real de todos os dias, o conto se admite a condensação de outros aspectos 
desse mesmo real. Como se, uma legião de minúcias dramáticas e psicológicas. 
Entenda-se, porém, que a densidade possível no conto não comporta maior 
análise ou sondagem psicológica, visto impedi-lo a própria condição de 
“instantâneo” fotográfico do real. (MOISÉS, 1987, p. 98) 
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Observa-se aqui, que a construção narrativa está implicitamente ligada ao mundo 

da vida, como bem pondera Ricoeur: “a composição da intriga está enraizada numa pré-

compreensão do mundo da ação: de suas estruturas inteligíveis, de seus recursos 

simbólicos e de seu caráter temporal” (RICOEUR, 2010, p. 96). E é nessa ação 

configurada pelo texto que se estabelece a reflexão e o conto, por suas singularidades, 

auxilia nessa atitude. 

A escolha de um autor como Rubem Fonseca para análise justifica-se por alguns 

motivos. O primeiro, por se tratar de um escritor de relevância nacional e embora com 

posições políticas controversas16, é respeitado no cenário literário brasileiro. A segunda 

razão, é o estilo e temáticas expostos por suas obras, entendido como “brutalista”, como 

analisa Alfredo Bosi: 

 

O adjetivo caberia melhor a um modo de escrever recente, que se formou nos 
anos de 60, tempo em que o Brasil passou a viver uma nova explosão de 
capitalismo selvagem, tempo de massas, tempo de renovadas opressões, tudo 
bem argamassado com requintes de técnica e retornos deliciados a Babel e a 
Bizâncio. A sociedade de consumo é, a um só tempo, sofisticada e bárbara. 
Imagem do caos e da agonia de valores que a tecnocracia produz num país do 
Terceiro Mundo é a narrativa brutalista de Rubem Fonseca que arranca a sua 
fala direta e indiretamente das experiências da burguesia carioca, da Zona Sul, 
onde, perdida de vez a inocência, os "inocentes do Leblon” continuam atulhando 
praias, apartamentos e boates e misturando no mesmo coquetel instinto e 
asfalto, objetos plásticos e expressões de uma libido sem saídas para um 
convívio de afeto e projeto. A dicção que se faz no interior desse mundo é rápida, 
às vezes compulsiva; impura, se não obscena; direta, tocando o gestual; 
dissonante, quase ruído. (BOSI, 2015, p. 19,20) 

 

Nesse estilo, os heróis já não agem de maneira tão heroica e a violência é 

marcante. As frases curtas e diretas, por vezes repletas de palavras ofensivas à certa 

perspectiva erudita e conservadora, surpreendem e causam situações de choque aos 

leitores. É nesse contexto que o conto Justiça se encontra17. 

 

 

 

 
16 Rubem Fonseca apoiou o Golpe Militar de 1964. 
17 O conto em sua integralidade está nos anexos da presente dissertação. 
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3 OS RESULTADOS DA PRÁTICA COMO PONTO DE REFLEXÃO 
 

A ação prática desdobra-se em resultados que precisam ser explicados, 

analisados e interpretados à luz dos pressupostos teóricos e metodológicos 

apresentados. No entanto, além disso, para se manter a honestidade, a objetividade e a 

neutralidade científica, não se pode esquivar-se de apresentar as problemáticas do 

conteúdo, da atividade e método de interpretação de dados. Nesses aspectos se 

desenvolve o presente capítulo. 

Na primeira parte cabe a exposição das dificuldades encontradas. Essa seção 

está dividida em três tópicos de modo a tornar claro quais os desafios específicos18 

encontrados pelo pesquisador nas respectivas questões: a) aplicação do conteúdo; b) 

coleta de dados; c) intepretação dos dados. 

Na segunda parte há a apresentação, explicação e interpretação dos dados 

obtidos. Aqui o autor, utilizando-se das informações obtidas pela entrevista e dos 

procedimentos hermenêuticos da codificação teórica, intenta apontar o significado das 

intepretações concretizadas pelos estudantes. 

Por fim, a reflexão filosófica é parte integrante do trabalho do professor, e em 

especial daquele que lida com a educação filosófica. Portanto, é inevitável a necessidade 

de se tecer considerações que ponderem acerca de todo o caminho percorrido ao longo 

da aplicação da atividade. 

 

3.1 OS DESAFIOS DA PESQUISA 

 

A construção do conhecimento científico é repleta de singularidades que desafiam 

o pesquisador em sua atividade, desde a seleção do método adequado para coleta e 

interpretação de dados até a análise dos dados obtidos. Somando-se a esses desafios, 

o Mestrado Profissional em Filosofia traz a prática pedagógica como problema a mais a 

ser analisado o que faz as dificuldades desse curso transcenderem o limite da teoria 

especulativa, adentrando no ambiente da atuação prática do professor. 

 
18 Ressalta-se a singularidade do ano de 2020, que envolto em um período de pandemia devido ao COVID-
19 produziu a necessidade de mudanças repentinas na prática docente e no modelo tradicionalmente 
utilizado nas práticas pedagógicas. 
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Nessa assunção, é preciso estar atento às possibilidades e limites da docência. 

Isso porque as condições sociais, políticas e ambientais interferem diretamente nas 

diretrizes específicas para a atuação do magistério. Logo, o primeiro item procura 

debater tal questão. 

O processo de coleta de dados é inerente a qualquer pesquisa científica. Há 

diversos procedimentos para tal, dentre eles o elegido na presente dissertação, a saber 

a entrevista episódica. Normalmente tal feito se concretiza de maneira oral e, 

posteriormente, cabe ao pesquisador transcrever as respostas. Contudo, as dificuldades 

originárias da pandemia da COVID-19, levaram a aplicação da entrevista de modo 

escrito. Tal mudança traz consigo profundas reflexões acerca da relação entre fala e 

escrita que precisam ser destacadas. 

A escolha do processo de codificação para a interpretação dos dados não é isenta 

de críticas, portanto é preciso destacar quais as dificuldades pertinentes a essa opção. 

 

3.1.1 A Aplicação do Conteúdo 
 

A propagação da COVID-19 produziu mudanças significativas na prática dos 

professores, uma vez que as medidas de enfrentamento à pandemia suspenderam as 

aulas presenciais em instituições públicas e privadas19. Diante disso, O Ministério da 

Educação publicou as Portarias MEC n.º 343, de 17 de março de 2020, alterada pela de 

n.º 345, de 19 de março de 2020, e n.º 356, de 20 de março de 2020, regulamentando a 

matéria na área da educação, possibilitando o ensino remoto. No Paraná, o Conselho 

Estadual de Educação na Deliberação n.º 01, de 31 de março de 2020 autorizou as 

atividades escolares, de modo não presencial, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino 

do Paraná. Por fim, a Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná publicou a 

Resolução nº 1016 de 08 de abril de 2020 e, posteriormente, a Resolução 1552 de 07 

de maio de 2020, que excepcionalmente estabeleceram a oferta de atividades escolares 

 
19 Lei Federal nº 13979 de 6 de fevereiro de 2020: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019; Portaria do Ministério da Saúde nº 356 de 11 de março de 2020: Dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19); Decreto Estadual nº 4.258 de 18 de março de 2020: Altera 
dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - 
COVID-19. 
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na forma de aula não presenciais, bem como a Resolução 3817 de 24 de setembro de 

2020 que regulamentou a abrangência do sistema de aulas não presenciais. Tais 

documentações determinaram a ação docente no ano de 2020, tendo o destaque as 

resoluções da Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná, que fundamentaram a 

organização das aulas e o modo como as aulas foram concretizadas. Abaixo segue a 

explicação do modo que se efetivou o planejamento da execução das aulas, ressaltando 

aqui os papéis da mantenedora e do professor20: 

 

Início da proposta EAD  20/03/2020 

Ações da mantenedora  Oferta das atividades não 

presenciais 

 Aulas gravadas disponibilizadas 

nos canais de TV aberta (canais 

específicos para cada turma), 

Youtube e Google Classroom 

 Disponibilização do aplicativo 

“Aula Paraná” para garantir 

acesso gratuito aos estudantes às 

aulas online 

 Disponibilização dos serviços 

Google for Education 

Ação do professor  Concretização das aulas online 

em tempo real 

 Interação com os estudantes por 

meio da plataforma virtual 

 Criação de atividades escolares 

não presenciais 

 

A construção do ambiente virtual deu-se de maneira vertical, ou seja, não houve 

nenhuma consulta prévia com os agentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. A educação no modelo “EAD” no estado do Paraná surgiu como 

 
20 A apresentação é de forma sintética. 
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determinação legal, cabendo aos docentes e aos discentes a imersão nesse processo 

sem nenhum treinamento do uso das ferramentas da plataforma de ensino à distância. 

Além disso, a Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná desconsiderou as 

questões sociais e econômicas dos estudantes, compreendendo que todos teriam 

acesso às tecnologias de ensino e aprendizado remoto. 

Uma vez que a mantenedora se incumbiu da tarefa de ofertar as atividades online, 

criou-se um planejamento de aulas pelos técnicos em educação da Secretaria da 

Educação e do Esporte do Paraná. Os temas abordados através dessa programação de 

conteúdo procuraram a uniformização do ensino em todas as escolas da rede pública 

estaduais por meio das aulas gravadas e das atividades ofertadas. O problema é que tal 

planejamento não respeitou as especificidades da escola local e, tampouco, a liberdade 

de cátedra docente porque o educador precisava constantemente se adequar àquilo que 

lhe era apresentado. 

Os limites impostos pela força da legislação e a arbitrariedade da Secretaria da 

Educação e do Esporte do Paraná tanto na implementação do sistema EAD quanto no 

planejamento das aulas, a falta de conhecimento do funcionamento das aulas remotas 

(técnico e organizacional) e a dificuldade enfrentada por estudantes ao acesso às 

tecnologias específicas para a realização efetiva desse modelo pedagógico, foram as 

principais dificuldades enfrentadas na aplicação do projeto. 

 

3.1.2 A Coleta e Análise de Dados 
 

A entrevista episódica é marcada pela narratividade da experiência, ou seja, parte 

do pressuposto “de que as experiências que um sujeito adquire sobre um determinado 

domínio estejam armazenadas e sejam lembradas nas formas de conhecimento 

narrativo-episódico e semântico” (FLICK, 2007, p. 117). Portanto para ser efetiva é 

necessária a situação experiencial. Tal situação, a início, é expressa através do discurso 

falado. No entanto, as exigências do modelo remoto fizeram com que a expressão das 

respostas dadas às questões propostas fosse mediada pela escrita. Não cabe aqui 

realizar uma exaustiva análise do significado da passagem da fala à escrita, porém é 

necessário pontuar o principal problema identificado. 
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A escrita fixa o pensamento humano através do texto. O pensamento exposto por 

meio da linguagem falada ocorre distintamente da escrita. No primeiro, devido ao 

domínio linguístico culturalmente adquirido e socialmente praticado, há uma 

espontaneidade nas respostas que permitem uma exploração maior. Ao passar ao 

código textual, os problemas decorrentes da dificuldade dos estudantes em fixar nesse 

novo canal os seus próprios pensamentos, em outras palavras, exporem a sua 

subjetividade por meio da escrita, tornam-se aparentes em respostas do tipo “sim” e 

“não”, sem nenhum complemento reflexivo o que dificulta a interpretação dos dados 

obtidos, porque a simplicidade das respostas não atende à reflexividade exigente da 

atitude filosófica. 

 

3.1.3 A Codificação dos Dados 
 

O processo de criação dos códigos a partir da interpretação das informações 

obtidas recai sobre o problema de que a análise de dados não incorre em uma imposição 

de significados. Tal crítica se torna equivocada se a pesquisa seguiu criteriosamente os 

procedimentos hermenêuticos necessários ao interpretar os dados, colocando qualquer 

a priori “entre parênteses’ e identificando nas informações obtidas os códigos 

necessários, alargando a compreensão sobre o fenômeno. 

Um outro questionamento que pode surgir refere-se ao critério de generalização 

dos resultados obtidos. Essa pergunta respalda-se no fato de que recortes da realidade 

não podem ser generalizados por serem parciais. No entanto, ressalta-se que não são 

as conclusões da pesquisa que se generalizam, mas sim a compreensão do fenômeno, 

observando os elementos e características a partir da prática proposta. 

 

3.2 OS RESULTADOS DA PRÁTICA 
 

Aqui se apresenta os dois pontos fundamentais de uma pesquisa qualitativa: a 

coleta de dados e a interpretação de dados. As produções textuais dos alunos serão o 

instrumento de coleta de dados a serem analisados para verificar a plausibilidade dos 

conhecimentos adquiridos. Nesse sentido, as narrativas textuais, mais especificamente 

a episódica, tornam-se o modelo da pesquisa. Nessa opção (episódica), conforme Flick 
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(2007, p. 118, 119) a caracterização é a suposição de que as experiências de um sujeito 

são lembradas como uma forma de conhecimento. Cabe ao pesquisador destacar os 

fatos e temas que são pertinentes ao assunto tratado. Para um esclarecimento maior, 

faz-se necessário estender um pouco mais os procedimentos para a realização dessa 

etapa. 

Primeiro esclarece-se que as entrevistas não precisam ser realizadas apenas na 

forma oral, podendo, ao invés disso, serem concretizadas na forma escrita, que foi a 

opção desta pesquisa. Segundo, as produções de registro não acontecem 

aleatoriamente, mas sim com um conjunto de perguntas previamente elaboradas pelo 

pesquisador, como se segue: 

 

1. Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia 

perceber as relações entre Literatura e Filosofia? Depois das atividades 

sua percepção mudou?21 

2. Olhando para as personagens do conto, você consegue identificar nelas 

questões e dilemas éticos e morais? 

3. A indicação filosófica concederia uma resposta aos dilemas das 

personagens? 

4. Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades 

com situações por você vivenciadas? 

5. A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela 

contribui para a maneira como você avalia as suas ações? Em quais 

aspectos? 

 

O procedimento de análise e interpretação de dados pretendidos, o cerne da 

pesquisa, consiste no que Flick apresenta como método da codificação teórica: 

 

A codificação envolve uma comparação constante dos fenômenos, casos, 
conceitos e assim por diante, bem com o a formulação de questões dirigidas ao 
texto. A partir dos dados, o processo de codificação conduz ao desenvolvimento 
de teorias através de um processo de abstração. Os conceitos ou códigos ligam-
se ao material empírico, e sua formulação, em um primeiro momento, mantém-

 
21 Essa pergunta foi construída de modo a atender uma noção posterior à experiência prática. Os 
resultados obtidos demonstram a sua pertinência e relevância. 
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se o mais próximo possível do texto, adquirindo, mais tarde, um caráter cada vez 
mais abstrato. A categorização, nesse procedimento, refere-se ao resumo 
desses conceitos em conceitos genéricos e ao aperfeiçoamento das relações 
entre conceitos e conceitos genéricos, ou categorias e conceitos superiores. O 
desenvolvimento da teoria envolve a formulação de redes de categorias ou 
conceitos e das relações existentes entre estes. É possível elaborar relações 
entre categorias superiores e inferiores (hierarquicamente), mas também entre 
conceitos que estejam no mesmo nível. (FLICK, 2007, p. 189) 

 

A partir dessa compreensão, pode-se estabelecer os passos em que a codificação 

teórica se concretiza (FLICK, 2007, p. 189 – 194): 

 

 Codificação aberta: expressar os dados obtidos na forma de conceitos 

 Codificação axial: aprimorar e diferenciar as categorias obtidas na 

codificação aberta 

 Codificação seletiva: elaborar a categoria essencial 

 

Após apresentar a opção de coleta e avaliação de dados, cabe justificar o porquê 

de tal escolha. Primeiro, o uso da entrevista como instrumento dentro do processo de 

pesquisa deve-se ao fato de valorizar a vivência como ponto de partida. Nesse sentido, 

compreende-se a ação de ensino-aprendizagem como um evento experiencial em que 

se permite, a posteriori, a verificação dos dados. O que se pretende é averiguar se a 

intervenção pedagógica ocorreu de forma eficaz ou não. 

Já a codificação teórica, como processo de análise de dados, foi eleita por 

possibilitar a interpretação do fenômeno da aprendizagem dentro de categorias 

estabelecidas a posteriori, o que permite a construção de uma avaliação plausível, neutra 

e objetiva.  

A codificação teórica – proposta de análise escolhida – segue um caminho que 

pode ser sintetizado da seguinte maneira: 

 

Na codificação aberta, o analista está preocupado em gerar categorias e suas 
propriedades e depois tentar determinar como as categorias variam 
dimensionalmente. Na codificação axial, as categorias são sistematicamente 
desenvolvidas e associadas às subcategorias. Porém, somente depois que as 
principais categorias são finalmente integradas para formar um esquema teórico 
maior é que os resultados de pesquisa assumem a forma de teoria. Codificação 
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seletiva é o processo de integrar e de refinar categorias. (STRAUSS; CORBIN, 
2008, p.143) 

 

A criação de conceitos é parte imprescindível do processo de construção do 

conhecimento científico e em uma pesquisa que utiliza o instrumental qualitativo para 

averiguação dos dados, a codificação aberta “abre os dados” para isso. A organização, 

classificação e sistematização das categorias apresentadas pela codificação aberta é a 

tarefa da codificação axial que procura: 

 

1. Organizar as propriedades de uma categoria e suas dimensões, uma 
tarefa que começa durante a codificação aberta. 

2. Identificar a variedade de condições, ações/interações e conseqüências 
associadas a um fenômeno. 

3. Relacionar uma categoria à sua subcategoria por meio de declarações 
que denotem como elas se relacionam umas às outras. 

4. Procurar nos dados pistas que denotem como as principais categorias 
podem estar relacionadas umas às outras. (STRAUSS; CORBIN, 2008, 
p.126) 

 

 

Por fim a codificação seletiva integra e transforma os dados em teoria. Aqui se 

aponta e destaca-se a categoria central, onde todas as outras categorias podem ser a 

ela relacionadas. Portanto aqui é a saturação teórica, ou seja, a construção do conceito 

propriamente dito. 

A entrevista episódica procurou ressaltar, por meio das perguntas previamente 

formuladas, a experiência vivencial dos alunos no processo de ensino aprendizagem. Na 

codificação aberta a centralidade nas ações é destaque. A partir daí construiu-se a 

codificação axial que, posteriormente organizada, gerou a codificação seletiva. 

 

3.2.1 Codificação Aberta e Axial 

 

O número de participantes na atividade corresponde a 27, assim distribuídos: 
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 2º A FDI22: 11 estudantes 

 2º B FDI: 8 estudantes 

 2º C FDI: 8 estudantes 

 

Como não se trata de uma pesquisa que procura apresentar dados comparativos 

a informações são colocadas linearmente. No que se refere a primeira pergunta, tem-se 

as seguintes repostas: 

 

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as 
relações entre Literatura e Filosofia? Explique. 

Referência 1 “Não [sic], por achar que literatura é só ler 
livros” 

Referência 2 “Sim! Pode-se afirmar que as relações 
entre Filosofia e Literatura são históricas. 
O estudo e a problematização da natureza 
do literário pertenceu por muito tempo ao 
campo da Filosofia e não só da Literatura” 

Referência 3 “Sim, elas se complementam, andam 
juntas pois a Literatura nos ajuda a 
compreender a Filosofia.” 

Referência 4 “Sim, porque já tinha visto livros e contos 
que relacionavam a literatura e a filosofia” 

Referência 5 “Filosofia e literatura têm diferenças e 
semelhanças. Ambas usam a linguagem 
para comunicar algo a alguém. Na 
Filosofia, o principal objetivo é expressar 
conceitos, ideias. Na literatura, existe a 
narrativa, isto é, o ato de contar uma 
história.” 

Referência 6 “A literatura é a parte romantizada, 
enquanto a filosofia éa [sic] realidade e p 
questionamento, apesar da literatura ter 
esse olhar romântico das coisas ela tb [sic] 
pode ser crítica como a filosofia” 

Referência 7 “Não conseguia perceber essa relação, 
sempre achei que elas nunca poderiam se 
encontrar no mesmo assunto” 

 
22 Sigla de formação de docentes integrado 
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Referência 8 “não muito bem, pois acreditava que 
fossem coisas totalmente opostas, coisas 
que não tinham muito a vê [sic] com a 
outra, mas vendo agora, posso perceber 
que filosofia e filósofos são igualmente 
temas da Literatura, assim como o estudo 
e a problematização da natureza do 
literário pertenceu por muito tempo ao 
campo da Filosofia e não só da Literatura.” 

Referência 9 “Sim,as relações são históricas o estudo e 
a problematização da natureza do literário 
pertenceu por muito tempo ao campo da 
Filosofia e não só da Literatura...Filosofia 
é igualmente temas da Literatura.” 

Referência 10 “Nem percebi” 

Referência 11 “SIM, ACHO QUE COMO QUALQUER 
OUTRA MATERIA E POSSIVEL 
APRENDER OU OBSERVA ATRAVEZ 
[sic] DA LITERATURA, FILOSOFIA NAO 
DEIXA DE SER MAIS UMA QUE 
TAMBEM SE APRENDE ATRAVEZ DA 
LITERATURA, CLARO QUE COM O 
CONTA CONSEGUIMOS OBSERVAR 
COM MAIS CLAREZA AINDA MAIS 
DISCUTINDO SOBRE O ASSUNTO” 

Referência 12 “sim” 

Referência 13 “sim muitas vezes nós refletimos sobre 
algo quando lemos nos questionamos 
como na filosofia” 

Referência 14 “Sim, com certeza; Pois em diversas obras 
literárias conseguimos ver reflexões que o 
autor faz sobre assuntos que a filosofia 
tenta explicar, assuntos como a vida, o 
que é justiça e etc. É logico que nem todas 
as obras literárias tocam nesses tópicos, 
mas obras como por exemplo "1984" de 
Geoge [sic] Orwell que é uma obra fictícia 
que se passa em futuro que as pessoas 
são constantemente vigiadas, e o ponto 
chave do livro é com qual finalidade serve 
essa vigilância, seria porque o governo se 
importa com a segurança dos seus 
cidadãos? ou seria uma forma do estado 
controlar as pessoas? Quem leu o livro 
sabe a resposta. Se pararmos para 
pensar, e nos dias de hoje, será que 
somos constantemente vigiados pelo 
estado? Será que nossos Smartfones não 
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servem para captar informações sobre 
nós para o nosso controle pelo estado? 
São essas reflexões que a literatura faz, 
reflexões filosóficas que nos fazem pensar 
sobre assuntos importantes como esse.” 

Referência 15 “Na literatura, existe a narrativa, uma 
forma contada de expressar histórias e 
contos. Já a filosofia, são fatos, são 
histórias, é uma forma de expressar 
pensamentos de muito antes de nós, uma 
forma de compreendermos 

Referência 16 “Sim, em relação o que é justiça.” 

Referência 17 “Não, por mim era tudo igual” 

Referência 18 “Sim, as duas permitem a gente ter um 
momento de reflexão e na minha opinião 
uma não existiria sem a outra, pois é um 
complemento” 

Referência 19 “Sim, porque a literatura nos ajuda a 
exercitar a imaginação, de situações 
possíveis, que podem acontecer, e 
pensarmos em situações que nos coloca 
em conflito. Essa literatura abordou temas 
em que devemos refletir, além de ter nos 
dado o ponto e vista de duas pessoas o 
cafetão, e policial. Refletimos se o policial 
estava certo ou não, tendo no conto até 
situações que a irmã do policial passou, 
fazendo com que concordemos com ele, e 
pensarmos o que seria certo nessa 
situação.” 

Referência 20 “Sim, pois em alguns livros que li eu 
percebia alguns dilemas filosóficos 
famosos.” 

Referência 21 “sim, pois estamos estudando ética e 
moral de Paul e justiça envolve a ética e a 
moral.” 

Referência 22 “Sim, a base da filosofia são fotos [sic] dos 
quais só conseguimos concluir através de 
leitura.” 

Referência 23 “Não, pois eu pensava que só 
estudarianos [sic] sobre filósofos, e não 
sobre os livros que eles fazem.” 

Referência 24 “A leitura é um ponto importante para 
qualquer disciplina, principalmente de 
filosofia, o que ajuda muito a entender 
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diversos assuntos que estudamos em 
cima desses recursos didáticos.” 

Referência 25 “Sim , pois acho que tudo tem haver [sic] 
com literatura e interpretação” 

Referência 26 “sim, ao meu ver a filosofia em sua maior 
parte tem a ver com literatura, pois a 
filosofia envolve o pensamentos de 
grandes filósofos antigos que só é 
possível saber através da leitura.” 

Referência 27 “Não na verdade porque não conseguia 
relacionar os dois.” 

 

O que se observa a partir dessas referências é o seguinte: 

 

Referências Código aberto Código axial 

1; 7; 8; 10; 17; 27. Os verbos “achar”, 
“perceber”, “acreditar”, 
“ser” e “relacionar”, juntos 
ao advérbio “não” indicam 
desconhecimento. 

Desconhecimento da 
relação entre Filosofia e 
Literatura. 

3; 4; 11; 13; 14; 18; 19; 20 Afirmações positivas e os 
verbos “complementar”, 
“ver”, “aprender”, 
“relacionar”, “refletir” e 
“perceber”” apresentam 
algum conhecimento 
anterior 

Conhecimento prévio do 
assunto. 

5; 6; 15 Os verbos “possuir”, “ter”, 
“existir” e “ser” apresentam 
os contrastes entre 
Filosofia e literatura 

 

Percepção prévia de 
distinção entre Filosofia e 
Literatura. 

8; 11 Os verbos “observar” e 
“ver” com complementos 
como “mais” e “agora” 
destacam uma mudança 
de percepção. 

 

Mudança de percepção 
quanto à temática tratada. 

18 Traz o verbo “existir” como 
condicionante da relação 
entre Filosofia e Literatura 

Condições pré-concebidas 
como relação entre 
Filosofia e Literatura. 
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19 O verbo “exercitar” junto ao 
verbo “ajuda” apresentam 
o conceito de imaginação.  

O verbo “refletir” indica 
uma ação do pensamento 

Intuição do conceito de 
imaginação. 

Reflexão como ação do 
pensamento. 

21 O verbo “estudar” 
estabelece uma conexão 
com o tema da ética de 
Ricoeur. 

Conexão clara com o 
pensamento de Paul 
Ricoeur. 

22 Afirma que a literatura tem 
“base” em “fatos”, como 
conhecimento anterior. 

 

Conhecimento prévio do 
assunto 

23 Aponta um 
desconhecimento com a 
utilização do verbo 
“pensar”. Também destaca 
a necessidade da leitura 
dos livros dos filósofos. 

 

Desconhecimento da 
relação entre Filosofia e 
Literatura. 

24 Os verbos “ajudar” e 
“entender” destacam a 
necessidade da mediação 
de recursos didáticos na 
compreensão filosófica 

 

Mediação de recursos 
didáticos na compreensão 
filosófica. 

25 Os verbos “achar” e “haver” 
[sic] destacam a filosofia e 
a literatura como 
interpretação 

 

Pré-compreensão da 
filosofia e literatura como 
interpretação. 

26 Com a ideia de leitura faz a 
relação entre filosofia e 
literatura 

Pré-compreensão da 
relação entre Filosofia e 
Literatura. 

 

Referências não codificáveis 

2; 9 Repetidas, o que se sugere cópia de 
algum material. 

12 A afirmação “sim” é insuficiente para 
análise. 
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As respostas da segunda questão foram: 

 

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique 

Referência 1 “Sim, literatura pode estar presente em 
diversos momentos e de variadas 
maneiras” 

Referência 2 “Muito! Eu não entendia oque [sic] era e 
agora eu sei. 

Referência 3 “Sim, vi que devemos nós questionar 
muito antes de agir. 

Referência 4 “Sim, pois por mais que eu já tinha visto 
livros e contos ainda não conhecia esse 
tipo de conto.” 

Referência 5 “Estou com muita dificuldade, para 
acompanhar o jogo mais estou me 
esforçando bastante para acompanhar as 
aulas, e estou me avaliando nas minhas 
decisões e escolhas.” 

Referência 6 “Sim, pois temos que ponderar muitos e 
analisar todos os lados de uma questão, 
por pior ela seja” 

Referência 7 “sim, mudou muito, agora sei que a 
literatura e a filosofia estão interligadas” 

Referência 8 “Sim, pois o policial queria justiça, mas 
justiça com as próprias mão [sic] não são 
certas, pois ele esta [sic] fazendo algo 
errado, e se está fazendo algo errado, tem 
que ter justiça.” 

Referência 9 “Sim, pensei muito no fazer justiça com as 
mãos, no pensar da sabedoria para tomar 
uma decisão e que é essencial.” 

Referência 10 “não pois sempre vejo notícias sobre isso, 
e no meu dia a dia é comum ver esse tipo 
de abuso e desrespeito com as mulheres, 
então pra mim não foi uma novidade.” 

Referência 11 “SIM, ACHO QUE QUANDO NAO SE 
SABE MUITO SOBRE O ASSUNTO E 
MESMO QUANDO JA TEM UMA 
OPINIAO FORMADO DEPOIS QUE SE 
APRENDE, DISCUTE ATE MESMO 
PESQUISA SOBRE ISSO NOSSA 
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PERCEPÇAOS MUDA 
COMPLETAMENTE” 

Referência 12 “sim depois do meet mudou ainda mais” 

Referência 13 “sim, eu percebi que contos podem ser 
muitos mais filosóficos do que eu 
pensava, pois a maioria deles explica o 
por que [sic] das coisa ,inclusive o de onde 
viemos como a filosofia.” 

Referência 14 “Minha percepção ficou mais ampla, pois 
a leitura da atividade fez refletir e bastante 
no conceito de justiça, e se nós nos 
colocarmos no lugar do policial ficamos 
ainda mais pensativos sobre o que 
consideramos justiça.” 

Referência 15 “Não, eu continuo crendo no diálogo para 
fazer a justiça.” 

Referência 16 “Sim, em relação o que é justiça.” 

Referência 17 “Eu não acho que tenha mudado pois 
sempre tive uma visão muito clara do que 
eu penso, mas me proporcionou a reflexão 
onde muitas vezes me deixou confusa 
sobre meus pensamentos, mas no fim 
percebi que continuo com a mesma 
opnião [sic] sobre justiça” 

Referência 18 “Sim, nessa situação não sabemos como 
nós mesmos reagiríamos, o que seria 
realmente a justiça? Será que ela 
realmente é justa?. Comecei a pensar que 
muitas vezes julgamos sem perceber, e 
devemos saber a historia por trás e todos 
os pontos de vistas. Quantas pessoas já 
foram culpadas por algo que nem fizeram, 
pagando sentenças que não eram delas, 
quantas vitimas perderam seus direitos 
por conta de suborno dos nossos "juízes", 
criando até mesmo coisas que não 
existem e nem devem existir como por 
exemplo "estupro culposo"” 

Referência 19 “eu diria que não mudou totalmente, mas 
50% pois antes eu confiaria no sistema 
para fazer justiça por mim, mesmo 
sabendo que ele é falho, mas agora eu 
tenho uma percpcão diferente de justiça, 
não acredito nem um pouco que a justiça 
verdadeira consiga ser exercida na 
sociedade em que vivemos, mas também 
não acredito na justiça de olho por olho, 
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acho que se o sistema falha e solta um 
policial, que assassinou um homem negro 
por nada, a população tem o direito de 
fazer saques e noites de terror como 
fizeram pelas vidas negras tiradas sem 
motivo algum, essa é a justiça feita por nós 
que eu acredito” 

Referência 20 “na verdade nunca tive essa percepção de 
justiça com as próprias mãos , acho sim 
que a justiça aqui falha muitas vezes mas 
quando fazemos justiça com as próprias 
mãos de forma errada estamos 
cometendo outros crimes.” 

Referência 21 “De certa forma não, porque isso é 
perceptível.” 

Referência 22 “Sim, eu vi que é realmente importante ler 
sobre os livros deles para entender melhor 
sobre eles e sua filosofia.” 

Referência 23 “Sim, pois foi bom darmos voz a assuntos 
que foram discutidos.” 

Referência 24 “Sim , só consumiu mais ainda com o que 
eu já pensava” 

Referência 25 “sim, todos os textos que lemos muda 
nossa percepção mesmo que seja pouco, 
mas esse texto é do tipo marcante, pois 
ele relata uma história mais pesada que 
faz nós refletirmos mais.” 

Referência 26 “Um pouco mas ainda não percebo a total 
relação entre os dois, tenho que me 
aprimorar mais.” 

Referência 27 “Sim, percebi que nem todos os homens 
são cafetões, mas muitos dos que são tem 
que começar a tomar vergonha na cara e 
ir trabalhar e para de obrigar as mulheres 
a fazer tudo.” 

 

Dessas pode-se extrair os seguintes códigos: 

 

Referências Código aberto Código axial 

1; 2; 4; 5; 7; 11; 12; 13; 14; 
18; 22; 25; 26 

Os verbos “poder”, 
“entender”, “saber”, 
“conhecer”, “avaliar”, 

Mudança de percepção 
quanto à temática tratada. 
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“mudar”, “saber”, 
“aprender”, “discutir”, 
“pesquisar”, “perceber”, 
“explicar”, “ficar”, “refletir”, 
“ler” e “aprimorar” 
apresentam uma mudança 
de 

3; 6; 9; 16; 17; 23; 27 Os verbos “dever”, 
“questionar”, “ponderar”, 
“analisar”, “pensar”, 
“proporcionar”, “dar” e 
“perceber” expõem uma 
ação do pensamento. 

Reflexão como ação do 
pensamento. 

8 Com a citação do conto 
aponta uma reflexão 

Reflexão como ação do 
pensamento. 

10 Mesmo com a negativa 
relaciona o conto com o 
mundo da vida o que indica 
reflexão 

Reflexão como ação do 
pensamento. 

12  Com a apresentação do 
meet destaca a mediação 

Mediação de recursos 
didáticos na compreensão 
filosófica. 

15 A negativa destaca uma 
intepretação particular do 
conto 

Interpretação do conto. 

19 Mesmo com a negativa 
aponta mudança de 
percepção 

Mudança de percepção 
quanto à temática tratada. 

20 Mesmo com uma negativa 
destaca uma reflexão e 
uma interpretação 

Reflexão como ação do 
pensamento. 

 

Interpretação do conto. 

 

Referências não codificáveis 

21 Não justifica a resposta. 

24 Difícil compreensão da resposta. 

 

A terceira pergunta traz as seguintes respostas: 
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Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar 
nelas questões e dilemas éticos e morais? Explique 

Referência 1 “Sim, do policial, onde a moral inclica [sic] 
em deixar o estado fazer justiça e a ética 
cabe aos seus princípios e valores 
dizerem o que lhe cabe.” 

Referência 2 “Sim!” 

Referência 3 “Sim são eles a boa vida, viver bem com e 
para os outros e as instituições justas. 
Todos são representados no texto.”  

Referência 4 “Sim, identifico no policial que fez a justiça 
com as próprias mãos o que coloca em 
questão a problemática da justiça que se 
relaciona como um dos dilemas éticos 
morais.” 

Referência 5 “Dilemas éticos ou morais são situações 
reais ou hipotéticas onde você tem de 
escolher em fazer o que é moral ou 
eticamente certo ou não. 
Você usaria a vaga para idosos ou 
deficientes, caso precisasse 
urgentemente estacionar? 
- Você aceitaria receber muito dinheiro 
para ser testemunha e defender um 
político corrupto? 
Todos são dilemas e que você ou as 
outras pessoas podem refletir sobre o que 
fariam.” 

Referência 6 “Sim, pois mesmo servindo a lei, seu lado 
humano se revolta com tanta injustiça, e 
com isso a justiça pelas próprias mãos, 
que de certo ponto é errado mas 
necessário naquele ponto de visão, já que 
a justiça é falha eu não serei.” 

Referência 7 “sim, pois ao mesmo tempo que as 
personagens queriam fazer alguma coisa, 
era aplicada a ética e a moral.” 

Referência 8 “sim, pois o policial acredita em justiça e 
quer a justiça mas ele não cumpriu com a 
moral e ética que ele acredita, contrario da 
delegada, que tem sua ética e moral e 
cumpriu com elas, não querendo fazer 
justiça sem provas, sem algo que 
provasse.” 
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Referência 9 “Sim,a gente meio que se vê ali,uma vida 
boa,regras,normas,muitas obrigações e 
justiça.” 

Referência 10 “Sim, não sei explicar” 

Referência 11 “SIM NOVAMENTE, ACHO QUE ALEM 
DE RETRATAR UM POUCO SOBRE 
JUSTIÇA TEM AS QUESTOES ETICAS 
DA PARTE DOS PERSOMAGENS E 
MORAIS TAMBEM, COMO O 
PERSONAGEM PRINCIPAL QUE 
INTRINSECO A ETICA DELE, DE 
SALVAR AS MULHERES DOS 
PARASITAS ASSIM COMO JA TINHA 
FEITO COM A IRMA DELE, DEIXANDO 
ELA LIVRE PARA UMA BOA VIDA”  

Referência 12 “não” 

Referência 13 “sim, ele não achava ético certas coisas 
mais será que o que ele fazia era , os fins 
justificam os meios” 

Referência 14 “Absolutamente sim, pois o texto toca 
muito nesse ponto, e nisso entramos num 
empasse/dilema do que é certo/justo 
quando o personagem decide ir além da 
justiça das instituições, e fazer justiça com 
as suas próprias mãos, e cabe a nós os 
leitores saber quem está certo.” 

Referência 15 “Sim, para o policial era um dilema ético, 
ele sentiu a necessidade de fazer a justiça, 
ele estaria sendo totalmente ético nas 
suas percepções, pois acreditava que as 
mulheres não merecessem aquilo, e não 
deixaria isso impune.” 

Referência 16 “Sim, como por esses vc tem que vai fazer 
aquilo mais não sabe se vai ser correto” 

Referência 17 “Sim, ainda mais no policial, onde ele fere 
sua ética e moral que devia ter na sua 
profissão de deixar a justiça fazer o seu 
trabalho. Claro que também o cafetão fere 
as éticas e morais com um pensamento 
muito distorcido da realidade de uma 
mulher.” 

Referência 18 “Vou ficar entre o meio-termo, já que em 
nossa sociedade muitas pessoas 
defenderiam o policial ou fariam o mesmo, 
mas se formos levar em consideração o 
dilema ético seria algo muito individual, já 
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o dilema moral creio eu que as pessoas 
concordariam com o policial e nessa 
situação o policial seria o certo, ou seja 
querendo ou não essa situação gera um 
conflito pois cada pessoa tem um ponto de 
vista, criando um paradoxo.” 

Referência 19 “Sim, o dilema de fazer justiça com as 
mãos ou não, matar o homem e salvar as 
meninas ou não matar o cafetão e deixar 
as meninas morrerem naquela vida” 

Referência 20 “sim, a delegada e o policial ambos tinham 
as mesmas intenções em fazer justiça 
prender quem estava errado envolvendo a 
ética e a moral.” 

Referência 21 “Sim, eles queriam justiça, moralmente 
para eles, isso era correto pois não 
alcançaram seus objetivos. Eticamente 
não era mas achou que seria o melhor.” 

Referência 22 “Sim, pois o policial resolveu que fazer 
justiça com as próprias mãos era melhor 
do que esperar que a instituição justa faça 
isso pela sociedade.” 

Referência 23 “Sim, um dilema moral que percebi foi 
sobre o policial que queriam proteger sua 
irmã a qualquer custo.” 

Referência 24 “Sim, pois o policial por exemplo tomou 
uma decisão e isso mudara a vida de 
terceiros” 

Referência 25 “sim, como o personagem principal tendo 
que decidir se devia ou não fazer justiça, 
ou a delegada que não podia fazer nada a 
respeito por não ter provas.” 

Referência 26 “Sim , porque mostra uma história 
cotidiana que acaba sempre envolvido a 
ética e a moral pois sempre andam 
juntas.” 

Referência 27  “...” 

 

A partir dessas respostas os seguintes códigos podem ser percebidos: 

 

Referências Código aberto Código axial 
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1; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 25 

Realizam uma 

interpretação relacionando 

o conteúdo ética com 

Literatura 

Relação do conteúdo ética 

com Literatura 

3 Com a citação dos 

conceitos éticos relaciona 

Filosofia e Literatura. 

Relação do conteúdo ética 

com Literatura 

26 Relaciona a Literatura com 

o cotidiano 

Relação da Literatura com 

Vivência 

 

Referências não codificáveis 

2 A afirmação “sim” é insuficiente para 
análise. 

5; 27 Não responderam à pergunta 

10 Não justifica a resposta 

12 A afirmação “não” é insuficiente para 
análise. 

 

A quarta pergunta foi assim respondida: 

 

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? 
Explique 

Referência 1 “Acredito que sim, pois nos fez pensar, o 
que é certo? Até onde vai o correto? “ 

Referência 2 “Sim! Pois era oque [sic] se tratava no 
texto.” 

Referência 3 “Sim, pois mostra o porque [sic] de suas 
atitudes apesar de eu não concordar com 
elas.” 

Referência 4 Não, pois por mais que ele tenha feito 
justiça e resolvido o problema ele esquece 
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de pensar em como seria estar no lugar do 
outro. 

Referência 5 “A intuição empírica é o conhecimento 
imediato baseado em uma experiência 
que independe de qualquer conceito. Ela 
pode ser:  
* sensível oi empírica, quando 
percebemos pelos órgãos dos sentidos: o 
calor do verão, as cores primavera, o som 
do violino, o odor do café, o sabor doce;  
* intelectual é o conhecimento direto e 
imediato dos princípios da razão. é 
quando você articula as sensações para 
se conhecer o objeto.” 

Referência 6 “Depende do ponto de visão, pois se for 
falar de ética e moral, não, mas se for ver 
pela não justiça, justifica seus atos.” 

Referência 7 “.” 

Referência 8 “Desculpe, mas não entendi a pergunta” 

Referência 9 “Sim, o desígno [sic] ético, norma moral, 
sabedoria prática”. 

Referência 10 “Não entendi nada KKKKKK” 

Referência 11 “NAO ENTENDI A PERGUNTA’  

Referência 12 “Sim” 

Referência 13 “sim, por que sendo certo ou não elas 
ficaram livres.” 

Referência 14 “Certamente, as definições de justiça 
mudam entre as pessoas, porém quando 
pensamos na pergunta "é melhor um 
homem inocente preso ou um culpado 
solto?" temos uma resposta clara, quando 
paramos para pensar no sofrimento de um 
homem inocente ter que pagar por um 
crime que não prometeu [sic].” 

Referência 15 “Eu creio que não, pois se o policial 
tivesse um pouco das noções de ética, ele 
não teria feito isso da forma que fez, teria 
pensando [sic] no outro como si mesmo.”  

Referência 16 “Sim explica muito bem” 

Referência 17 “Acho que não, porque no final os dois 
fizeram o que deu na telha, mas deu para 
identificar o dilema.” 



  

70 

 

Referência 18 “Não, pois nenhum dos personagens 
aderiram a ética de Ricoeur, que está 
baseada na frase: "Aceitar o outro como a 
ti mesmo".” 

Referência 19 “Sim, a partir da resposta que ele obteve 
de seus dilemas éticos (fazer justiça com 
as próprias mãos ou não), ele fez o que 
jugou correto.” 

Referência 20 “sim.” 

Referência 21 “Eu não sei” 

Referência 22 “Sim, porque os personagens queriam 
tirar as mulheres daquela situação.” 

Referência 23 “Sim, por que [sic] filosofia não é somente 
sobre deuses gregos ou importantes 
filósofos. A filosofia está no nosso dia a 
dia.” 

Referência 24 “Sim”  

Referência 25 “sim, por mais que tenha sido escolher 
matar alguém, foi uma escolha.”  

Referência 26 “Sim, porque agiram junto com a filosofia 
e acabam passando por todos os 
processos morais da filosofia.” 

Referência 27 “..” 

 

Os códigos abertos e axiais se mostram da seguinte maneira: 

 

Referências Código aberto Código axial 

1; 14 Os verbos “fazer”, “pensar” 

destacam uma ação do 

pensamento 

Reflexão como ação do 

pensamento. 

2; 3; 4; 6; 13; 15; 17; 18; 

19; 22; 23; 25; 26 

Com uma interpretação 

ligam os textos destacando 

uma ação do pensamento 

Interpretação do conto. 



  

71 

 

9 Destaca os conceitos 

éticos, o que sugere uma 

ação do pensamento 

Reflexão como ação do 

pensamento 

 

Referências não codificáveis 

5; 7; 27 Não responderam à pergunta 

8; 10; 11; 20 Não entenderam a questão 

12; 16; 20; 24 A afirmação “sim” é insuficiente para 
análise. 

 

A quinta pergunta traz as seguintes informações: 

 

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com 
situações por você vivenciadas? Explique 

Referência 1 “Sim, já vi muitas pessoas 
fazerem/pensarem de fazer justiça com as 
próprias mãos” 

Referência 2 “Sim!” 

Referência 3 “Sim, os assedios.” 

Referência 4 “Sim, já vi acontecer diversas injustiças 
assim como o policial e a delegada que 
veem essas várias injustiças no dia a dia 
de seu trabalho.” 

Referência 5 “Não, me lembro mas é muito chato 
passar por isso. Ninguém gostaria de viver 
esta situação.” 

Referência 6 “Sim em muitas vezes o que a justiça 
falha, se fizermos por nós mesmos será 
mais efetivo. Claro dependendo qual a 
situação e assunto.” 

Referência 7 “Não” 

Referência 8 “sim, o caso da delegada por exemplo, ela 
sabe que os acusados são cafetões e que 
agridem as mulheres que se prostituem, 
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mas não tem provas, e mesmo ela 
querendo a justiça, ela não faz nada 
porque ela não pode.” 

Referência 9 “É já sofri demais por conta de várias 
fofocas, falas, a gente pensa em várias 
formas de recuar, mas na verdade ficamos 
sem reação.” 

Referência 10 “Sim, o abuso com as mulheres, o 
desrespeito, as pessoas na maior parte do 
tempo não ajudando quando é necessário 
em certas situações e é claro os homens 
não pagando pelo que fez, deixando um 
trauma enorme na vítima e ainda saindo 
como coitadinhos no ver de algumas 
pessoas (principalmente por advogados, 
juízes e policiais).” 

Referência 11 “DE CERTA FORMA SIM, COM A PARTE 
DAS MULHERES, DE MUITAS 
MULHERES HOJE EM DIA TER QUE 
SUSTENTAR OS MARIDOS, 
NAMORADOS OU NEM ISSO, ELAS 
SERAM USADAS COMO OBJTO QUE 
TRAGA LUCRO A OUTRA PESSOA, 
GRAÇAS A DEUS NUNCA PRESENCIEL 
ALGO ASSIM, MAS ACHO QUE EM 
NOSSA SOCIEDADE E MUITO 
PRESENTE”  

Referência 12 “Não” 

Referência 13 “sim . ja vi muita gente quere fazer justiça 
com as próprias mãos.” 

Referência 14 “Quando para para [sic] pensar em 
dilemas sim, pois no dia dia nos 
deparamos com tomadas de decisões 
importantes ou não, e elas são baseadas 
no que consideramos certo/moral/justo, 
assim como o policial do conto se baseou 
no seu senso de justiça para tomar uma 
decisão.” 

Referência 15 “Não, eu nunca senti a necessidade de 
fazer “justiça” da mesma forma que ele.” 

Referência 16 “Não sei” 

Referência 17 “Sim, a questão de achar que mulher é um 
produto, que deve satisfazer o homem, 
tanto sexualmente (ideia do cafetão), 
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quanto no dia a dia, arrumando a casa, 
atendendo pedidos (ideia do policial)” 

Referência 18 “Sim, acho que todo mundo já. Uma 
pessoa muito próxima da minha família já 
passou por um caso de injustiça, onde foi 
acusado de roubar um cartão, sendo que 
ele ainda era um adolescente. Depois 
pesquisaram onde foi gasto o dinheiro do 
cartão e foi em lugares totalmente 
aleatórios, só que quando os policiais 
foram chamar as pessoas para depor uma 
mulher que morava perto da casa da 
pessoa assaltada começou a acusá-lo 
(pessoa próxima) sem provas e sem ao 
menos conhece-lo, então os policiais 
começaram a desconfiar dela e o caso 
esta sendo investigado. Além dessa 
situação existe outras como por exemplo, 
pessoas que tem mais vantagens na 
educação, políticos que já tem dinheiro 
mas prefere ter mais e roubar o dinheiro 
destinado as ações publicas [sic]. Todas 
essas situação fazem com que sentimos 
uma revolta, buscando justiça e deixando 
nas mãos da justiça.” 

Referência 19 “não muito, eu nunca desejei fazer justiça 
comas mãos como o personagem quis, 
pois nunca tive em uma situação tão seria 
ao ponto de querer matar alguém, mas 
acho que alguns socos na cara de 
algumas pessoas com quem eu cruzei não 
teria feito mal algum.” 

Referência 20 “no texto cita relações abusivas, 
agressões mas nem sempre os assédios 
são agressões físicas e sim também 
agressões verbais, isso eu tenho certeza 
que muitos já presenciaram ou passaram 
por atitudes como essas.” 

Referência 21 “Não, não de tal forma, são coisas 
complicadas de lidar.” 

Referência 22 “Não, pois eu nunca consegui fazer justiça 
com as minhas próprias mãos.” 

Referência 23 “Sim, por questões de diminuição sobre as 
mulheres ou até mesmo desrespeito com 
nós.” 

Referência 24 “Não” 
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Referência 25 “acho que o o que eu mais me identifiquei 
com a situação da delegada de saber o 
que esteva acontecendo mas não poder 
fazer nada a respeito.” 

Referência 26 “Talvez no tentar fazer justiça com as 
próprias mãos e agir sem pensar que 
sempre acaba acontecendo mas fora isso 
não pois são coisas além”. 

Referência 27 “..” 

 

Os códigos encontrados nessa questão são: 

 

Referências Código aberto Código axial 

1; 14 A ideia de “fazer pensar” 
apresenta uma ação do 
pensamento 

Reflexão como ação do 
pensamento 

2 Afirma uma relação entre o 
tema ética e literatura 

Relação do conteúdo ética 
com Literatura 

3; 17; 19; 22; 23; 25; 26 Realizam uma 
interpretação particular das 
ações do personagem 

Interpretação do conto 

4; 6; 15; 18 Realiza uma relação entre 
o conteúdo estudado e as 
ações do personagem 

Relação do conteúdo ética 
com Literatura 

9 Apresenta os conceitos 
filosóficos 

Reflexão como ação do 
pensamento 

   

 

Referências não codificáveis 

5; 7; 10; 11; 27; 21; 27 Não responderam à questão proposta. 

8 Não entendeu a pergunta. 

12; 16; 20 A afirmação “sim” é insuficiente para 
análise. 

13 Resposta de difícil compreensão 
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24 A afirmação “não” é insuficiente para 
análise. 

 

A última questão foi assim respondida: 

 

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui 
para a maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique 

Referência 1 “Acredito que sim, pois meço minhas 
atitudes pela minha criação meus 
princípios, meus valores que foram me 
dados pela minha família.” 

Referência 2 “Sim!” 

Referência 3 “Sim, vi que devo pensar e analizar [sic] 
todos os lados me questionar o porque 
[sic] [sic] de tudo aqui para depois agir 
perante a situação.” 

Referência 4 “Sim, ela contribui para avaliar as minhas 
ações quando eu coloco em prova o 
pensar como é estar no lugar do outro ou 
quando penso em não fazer com os outros 
o que não quero façam comigo.” 

Referência 5 “Associada às idéias [sic] de respeito 
estima , solicitude e reconhecimento, a 
noção de cuidado de cuidado acolhe, nas 
obras e Ricoeur, um denominador comum 
a essas noções a afirmação o amor como 
atenção a si e ao outro, e a valorização da 
justiça.” 

Referência 6 “Em.muitis [sic] pontos sim, pois há o 
ponderamento [sic] e análise de assuntos 
antes da ação. Onde me dá um melhor 
resultado da questão.” 

Referência 7 “sim, pois a ética pode não parecer algo 
do nosso dia a dia, mas muitas vezes que 
queremos fazer algo por impulso e 
pensamos duas vezes, percebemos a 
ética nas atitudes.” 

Referência 8 “sim, pois aceito os outros da maneira que 
são, mesmo sendo o meu oposto, mesmo 
tendo princípios, religião, gosto, etc, os 
respeito [sic].” 
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Referência 9 “Sim, uma forma de vivere [sic] bem com 
os outros, o respeito capacidade de fazer, 
agir a reciprocidade, uma reflexão de 
justiça, paz.” 

Referência 10 “Mil perdões mas não sei como responder 
esta pergunta.” 

Referência 11 “SIM, ACHO QUE SEMPRE QUE SE 
APRENDE SOBRE ALGO NOVO ISSO 
MUDA A PERCPÇÃO DE COMO VOCE 
AVALIA” 

Referência 12 “sim no modo de ver as coisas” 

Referência 13 “sim, principalmente na parte da 
sabedoria prática” 

Referência 14 “Sim, pois Ricoeur defende que temos que 
ser éticos, e para tal temos que levar em 
conta uma regra, a regra de ouro que 
envolve se colocar no lugar do outro. Se 
cada individuo [sic] por [sic] em pratica o 
principio [sic] da regra de ouro, assim 
como Ricoeur defende, não teríamos 
crimes, pessoas fazendo o mal para as 
outras, mas sim o bem mutuo. Por isso eu 
particularmente por ser religioso tento por 
[sic] em pratica [sic] esse principio [sic], e 
faz com que a gentileza baseada nesse 
principio [sic] gere gentileza.” 

Referência 15 “Eu acredito que um pouco sim, pois 
muitas das ações que tenho de ética, 
veem dos textos. Me ajuda nos aspectos 
de entender a percepção do outro, de 
aceitar o outro, e de me aceitar.” 

Referência 16 “Sim, em relação se tá que eu devo bater 
em uma pessoa que faz uma coisa errada 
para mim” 

Referência 17 “Sim, a gente deixa de fazer muitas coisas 
por saber que tem uma regra, que não 
pode ser feito e isso tem muito a ver com 
as ideias de Ricoeur” 

Referência 18 “Sim, a ética de Ricoeur está voltada a 
seguinte frase: Aceitar o outro como a ti 
mesmo, e toda vez que vou fazer algo 
sempre me pergunto se eu gostaria que 
alguém fizesse isso comigo, então a ética 
dele me ajuda em vários aspectos não só 
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a mim mas as pessoas que estão ao meu 
redor.” 

Referência 19 “mais ou menos, nos aspecto de 
considerar o outro. Eu acho que é muito 
importante pensar nas outras pessoas 
quando se vai tomar uma decisão, se isso 
afetar diretamente aquela pessoa, é claro” 

Referência 20 “sim, para mim procuro avaliar minhas 
ações de forma justa e ética pois essa 
ações não são apenas para mim.” 

Referência 21 “Sim, é variados aspectos, o ser, as ações 
o modo como um todo da vida” 

Referência 22 “Sim, pois e eu agia de um modo muito 
impulsivo, e acabava esquecendo que 
algumas coisas que eu fazia não era ético”  

Referência 23 “Acredito que não contribui em como eu 
avalio minhas ações.” 

Referência 24 “Sim , pois ensinar você a intender mais o 
outro , aceitar mais o outro como a si 
mesmo” 

Referência 25 “acho que sim, principalmente na hora de 
fazer algo para alguém, penso em como 
eu me sentiria se estivesse no lugar dela.” 

Referência 26 “Acaba avaliando sim pelo fato das 
minhas ações serem tomadas para que eu 
tenha a "vida boa " dita por ele , minhas 
ações são voltadas nisso porque sei que 
elas vão ter consequências e vou querer 
sempre fazer as coisas boas mas que 
também favoreçam um pouco.” 

Referência 27 “sim, para mim procuro avaliar minhas 
ações de forma justa e ética pois essa 
ações não são apenas para mim.” 

 

Aqui se tem: 

 

Referências Código aberto Código axial 

1; 3; 4; 6; 7; 15 Os verbos “medir”, 
“pensar”, “avaliar”, 
“analisar” e “entender” 

Reflexão como ação do 
pensamento 
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destacam uma ação do 
pensamento 

8; 16; 19; 20; 21; 22; 24; 
25; 27 

Apresentam uma reflexão Reflexão como ação do 
pensamento 

9; 13; 14; 17; 18; 26 Expõem uma reflexão e 
cita conceitos da ética 
ricoeuriana 

Reflexão como ação do 
pensamento e citação de 
conceitos Ricoeur 

11; 12 O verbo “mudar” e a 
palavra “modo” indica uma 
mudança de percepção 

Mudança de percepção 
quanto à temática tratada 

23 Verbo “contribuir” 
acompanhado do advérbio 
não expõe uma condição 
de não apropriação. 

Não apropriação dos 
conceitos para vida prática. 

 

Referências não codificáveis 

2 A afirmação “sim” é insuficiente para 
análise. 

5 Cópia da internet 

10 Não soube responder 

 

3.2.2 Codificação Seletiva 
 

A última parte da codificação teórica é a transformação dos códigos axiais em um 

código seletivo. Para bem clareza da codificação seletiva é importante ressaltar que se 

desconsidera as respostas que foram apontadas como não codificáveis, obtendo o total 

de 132 referências codificáveis, uma que afirma que não houve qualquer aprendizado e 

37 não codificáveis, das últimas seguem os dados: 

 

Repetidas, o que se sugere cópia de algum material. 2 

Não 
codificável 

A afirmação “sim” é insuficiente para análise. 9 
Não justifica a resposta. 2 
Difícil compreensão da resposta. 2 
Não responderam à pergunta 12 
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A afirmação “não” é insuficiente para análise. 3 
Não entenderam a questão 5 
Cópia da internet 1 
Não soube responder 1 
Total de referências 37 

 

Os primeiros códigos seletivos encontrados por meio das perguntas realizadas 

são o conhecimento e o desconhecimento prévio acerca da relação entre Filosofia e 

Literatura. Esses códigos, obviamente, não são a finalidade maior da pesquisa, apenas 

funcionaram como um diagnóstico: 

 

Codificação axial Quantidade 
de 

referências 

Códigos seletivos 

Conhecimento prévio do assunto. 8 

Conhecimento 
prévio. 

Percepção prévia de distinção entre Filosofia e 
Literatura. 3 
Condições pré-concebidas como relação entre 
Filosofia e Literatura. 1 
Pré-compreensão da filosofia e literatura como 
interpretação. 1 
Pré-compreensão da relação entre Filosofia e 
Literatura. 1 
Total de referências 14 

Codificação axial Quantidade 
de 

referências 

Códigos seletivos 

Desconhecimento da relação entre Filosofia e 
Literatura. 7 

Desconhecimento 
prévio. 

Total de referências 7 
 

 A função do professor como tradutor é possibilitar que seu aluno seja recebido 

nesse mundo dito filosófico. A partir dessa entrada nesse universo o próprio estudante 

torna-se um tradutor, construindo seus discursos a partir de outros discursos, para se 

utilizar aqui a linguagem ricoeuriana. Esse ato de se construir outros discursos é a 

interpretação. Nesse sentido, quando o relato da experiência traz a ideia de reflexão, 

mudança, demonstra a interpretação como um resultado, assim pode-se agrupar os 

seguintes códigos como intepretação: 
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Codificação axial Quantidade de 
referências 

Código 
seletivo 

Mudança de percepção quanto à temática 
tratada. 18 

Interpretação 

Intuição do conceito de imaginação. 1 
Reflexão como ação do pensamento 38 
Conexão clara com o pensamento de Paul 
Ricoeur. 1 
Interpretação do conto. 23 
Relação do conteúdo ética com Literatura 26 
Total de Referências 107 

 

A partir da exposição dos dados pode-se colocar essas informações em forma 

de gráfico: 

 

 

 

O que se percebe nesse gráfico é que 64% das referências codificadas destacam 

a interpretação como resultado. Dito de outra forma, a construção do conhecimento pelo 

aluno é manifesta em sua interpretação, ou seja, sua própria tradução. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA 

 

Paul Ricoeur, citando George Steiner, afirma que “compreender é traduzir” 

(STEINER apud RICOEUR, 2011, p. 33). O discente ao mudar de percepção, intuir 

conceitos, refletir, conectar ideias, relacionar conteúdos, ou seja, interpretando os textos 
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filosófico e literário, está construindo um novo discurso, emancipando-se e traduzindo 

para sua própria existência aquilo que é percebido. Este que antes era estrangeiro e 

distante desse mundo (do texto), ao traduzi-lo, compreende-o e ao compreendê-lo, 

apropria-se dele em seu próprio mundo da vida de maneira a refigurar seu próprio modo 

de ser no mundo. Não significa a imposição ao texto às limitações das capacidades do 

leitor, como bem destaca Ricoeur: 

 

Portanto, a hermenêutica não sujeita a interpretação à capacidades finitas de 
compreensão de um determinado leitor; não põe o significado do texto sob o 
sujeito que o interpreta. Longe de dizer que um sujeito domina já sua forma de 
ser no mundo e a projeta como o a priori de sua leitura, diríamos que a 
interpretação é o processo pelo qual o descobrimento de novos modos de ser – 
ou se se prefere Wittgenstein a Heidegger, novas “formas de vida” – dá ao sujeito 
uma nova capacidade de conhecer-se a si mesmo. Se há em algum ponto projeto 
e projeção, é a referência da obra que é o projeto de mundo. O leitor é em 
consequência engrandecido em sua capacidade de projetar-se a si mesmo, 
recebendo do texto mesmo um novo modo de ser (RICOEUR, 2008, p. 53) 

 

A interpretação como tradução e, portanto, como resultado da aprendizagem é o 

fim – entendido como finalidade – da provocação hermenêutica. Não se trata de uma 

percepção em que a interpretação é um caminho de sentido único, com o intérprete 

impondo o significado final da obra exclusivamente a partir de sua própria subjetividade, 

mas sim de uma ação hospitaleira, na alegria de receber o outro em sua própria morada, 

em outros termos, o estudante leitor recebe o outro – nesse caso o texto – como a si 

mesmo. O mundo do texto em contato com o mundo do leitor, em diálogo não impositivo, 

tampouco colonizador, mas em uma relação de reciprocidade e reconhecimento produz 

reflexões acerca da ação. 

Os dados codificados pela pesquisa denotam que majoritariamente houve um 

processo hermenêutico construído pelos alunos. Obviamente, as dificuldades 

anteriormente elencadas são perceptíveis nas respostas, porém a experiência de 

pensamento realizada demonstra que é possível concretizar um trabalho que destaque 

uma proposta pedagógica marginal porque se situa a margem de uma determinada 

perspectiva histórica de ensino, como observa Alessandro Pimenta (2019) diante da 

hegemonia da proposta estrutural que “trouxe um tecnicismo, colaborou para a 

profissionalização da filosofia, mas também, colaborou para uma filosofia distante das 

discussões no Ensino Médio e na Educação Básica” (PIMENTA, 2019, p. 154). É perante 
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essa hegemonia que a metáfora e a tradução são “impertinências e marginalidades” 

(PIMENTA, 2019, p. 154). 

A partir dessa perspectiva, não se trata de analisar os dados sob uma ótica que 

procura exclusivamente os conceitos históricos e textuais, que incorreria no erro de 

procurar uma leitura estrutural nas respostas dadas, mas sim perceber nas construções 

realizadas possibilidades infindas de construção e desconstrução a partir do diálogo com 

os textos. O mundo do texto, como postulado no primeiro capítulo, é um lugar privilegiado 

para a interpretação da ação e, desse modo, para o conhecimento de si mesmo e como 

Ricoeur afirma: “a literatura é um vasto laboratório no qual são feitos ensaios com 

estimativas, avaliações, juízos aprobatórios e condenatórios, graças ao que a narrativa 

serve de propedêutica à ética” (RICOEUR, 2014, p.114). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O caminho percorrido se torna uma narrativa. Permite-se aqui uma licença 

metodológica, especificamente na linguagem em que a dissertação foi construída. As 

regras acadêmicas tradicionais insistem que a linguagem formal seja construída na 

terceira pessoa, o que tornaria o texto mais objetivo e menos pessoal. No entanto, 

Ricoeur em O Si-mesmo como Outro (2014) apresenta a noção de identidade narrativa 

em que a pessoa que narra as ações não está separada da experiência. Por isso o 

pedido de licença para alterar a linguagem e encerrar as considerações de modo 

narrativo e em primeira pessoa, trazendo uma certa informalidade ao texto. 

Quando construí o projeto da pesquisa o mundo era outro e, portanto, as 

expectativas elencadas no projeto estavam vinculadas a uma perspectiva mais 

tradicional. No entanto, no início de 2020, a pandemia da COVID-19 assolou a 

humanidade e foi preciso repensar a própria prática docente que se tornou mediatizada 

pelo ambiente virtual. Isso resultou em um aprofundamento da reflexão acerca do papel 

do professor que, como postulei no capítulo primeiro, é de ser tradutor do conteúdo 

filosófico, de maneira hospitaleira e receptiva. Esse ponto foi construído à luz da obra de 

Ricoeur Sobre a Tradução. 

A questão da Literatura e da Filosofia já estavam no rascunho inicial da minha 

pesquisa, mas as compreensões se tornaram cada vez mais amplas conforme o texto 

da dissertação ganhava corpo. As discussões sobre metáfora e mimesis, partir do 

arcabouço teórico de Ricoeur, fundamentaram a percepção de que a Literatura é 

filosófica porque narra a experiência humana e torna possível a reflexão e interpretação 

da ação. A filosofia de Ricoeur mostrou-me que a “vida boa” é resultado de uma 

interpretação da ação e de mim mesmo, o que a ficção possibilita perfeitamente, como 

demonstrei na seção A Literatura e a Reflexão Filosófica. 

O conteúdo filosófico é resultado das próprias reflexões sobre a Literatura. O viés 

literário problematiza as questões éticas pelo fato da obra ficcional constituir-se de 

mimesis e metáfora da ação humana no mundo. São as experiências humanas 

retratadas no texto ficcional que me permitem indagar sobre a ação e concretizam um 

processo cognitivo. 

A prática pedagógica se tornou uma grande e enriquecedora experiência. Apesar 

do sistema de educação à distância ter sido imposto aos professores e estudantes, o 
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aprofundamento nas novas tecnologias resultou em um aprendizado pedagógico. O uso 

do G Suite for Education e do classcraft, trouxeram a oportunidade de demonstrar uma 

ação educativa que integrava o professor e aluno, por meio dos recursos tecnológicos, 

ao mesmo tempo que proporcionava uma metodologia que estimulava a participação 

ativa dos estudantes por um processo de gamificação. 

A prática não ocorreu plena e sem dificuldades, como se pode verificar no terceiro 

capítulo. Dificuldades de aplicação do conteúdo e da coleta e análise dos dados foram 

as que eu mais destaquei. No entanto, apesar de todas os desafios encontrados, foi 

possível concluir a pesquisa com êxito. 

Cabe agora fazer algumas ponderações. A primeira tem relação com a necessária 

autocompreensão do significado de ser professor. Retomando o que me referi 

anteriormente, não é função do professor de Filosofia no Ensino Médio transformar seus 

alunos em exegetas dos textos filosóficos. A sua preocupação deve ser emancipadora 

para tornar seus estudantes capazes de interpretar a obra filosófica, o que significa uma 

ação construtiva. 

O discente precisa passar a habitar esse mundo filosófico e fazer nele sua 

morada. O professor é aquele que deve possibilitar esse acesso, traduzir as dificuldades 

e fornecer as ferramentas necessárias para que o discente construa a sua casa. 

Uma segunda consideração é de que a potencialidade da reflexão filosófica não 

está exclusivamente nos textos clássicos da história da Filosofia. As obras tanto ditas 

filosóficas como aquelas classificadas como literatura são abertas e repletas de sentido 

e colocam o ser humano como ponto referencial o que possibilitam uma construção de 

conhecimento plausível. 

A terceira consideração é sobre a apropriação dos recursos tecnológicos. As 

dificuldades que a pandemia da COVID-19 gerou na minha prática docente, levou-me a 

ressaltar a necessidade contínua de integrar novos instrumentos tecnológicos à minha 

atividade pedagógica. Não posso desconsiderar que a revolução tecnológica precisa 

alcançar a escola pública para atender às novas demandas docentes. 

A minha pesquisa não esgota as temáticas aqui tratadas. É importante que futuros 

pesquisadores ampliem a discussão sobre os métodos de ensino, indicando a 

problemática da exclusividade do ensino de Filosofia como História da Filosofia, sem 

nenhuma conexão com o mundo da vida. 
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Além dessa questão, pode-se ampliar a discussão da relação da Filosofia com as 

outras produções humanas: cinema, artes plásticas, música etc. O mundo humano é 

fonte inesgotável de reflexão. 

Um outro tema de interesse é sobre os impactos das novas tecnologias no ensino 

de Filosofia. Será que o nosso ambiente escolar está preparado? É uma questão 

contemporânea válida. 

À guisa de conclusão, retomo a metáfora do estrangeiro reafirmando que antes 

de tudo, como bons anfitriões, precisamos receber nossos estrangeiros em nosso mundo 

e fazê-los se sentirem em casa. Não seria essa a vocação do professor? 
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ANEXO I – CONTO JUSTIÇA DE RUBEM FONSECA 
 

Eu não gosto de cafetões. O cara tem que ser muito filho da puta para explorar 

uma mulher desse jeito, como prostituta. 

A cidade está cheia, o país está cheio, o mundo está cheio de homens que vivem 

às custas de mulheres, mas elas não são putas, trabalham em lojas, são domésticas, 

são funcionárias públicas, são professoras, não são putas. E esses merdas não são 

cafetões, são parasitas, o que é menos grave. 

E tem cafetão que bate na mulher que ele explora. O puto deve ser sádico, gosta 

de infligir sofrimento na mulher que ele explora, gosta de fazer o mal, sente prazer em 

ver o sofrimento da mulher que caftiniza. Sádico e ganancioso. 

Eu estou na polícia há algum tempo, trabalhando na delegacia de polícia que trata 

dos chamados “crimes contra a dignidade sexual”. A delegada é uma mulher, aliás o 

chefe de polícia é uma mulher, as mulheres estão conseguindo posições de mando e de 

poder. Acho isso bom. 

Falei com a minha delegada. “Doutora Mirtes”, o nome dela é Mirtes, não é um 

bom nome para delegada de polícia, mas a culpa não é dela, “doutora Mirtes, nunca 

conseguimos condenar um único cafetão, desses que batem nas mulheres. Confesso 

que isso me frustra, me deixa muito irritado”. 

A delegada me explicou que durante as investigações criminais as mulheres 

negavam ter sofrido qualquer violência por parte dos cafetões, mentiam dizendo que 

tinham caído da escada ou batido com o rosto na porta, sempre escusando o filho da 

puta. Enfim, mesmo se a delegada enviasse o inquérito para um juizado, o acusado seria 

absolvido 

E a delegada pegava o código de processo penal e lia: “Quando resta provado 

que o acusado não é autor do fato típico ou quando sobre ele incide uma ou mais 

excludentes de culpabilidade ou antijuridicidade; a absolvição libera o acusado de 

quaisquer obrigações com o Estado ou com qualquer parte do processo.” 

Eu não queria realizar o que já tinha feito anteriormente, mas vi que não tinha 

outra alternativa. 

Procurei o primeiro cafetão sádico absolvido, em sua casa. Havia três mulheres 

lá. O puto explorava várias. Isso é comum. Como disse, além de sádicos eles são 

gananciosos.  
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“Ah, o tira veio me ver? Estou livre feito um passarinho”, ele disse. “Pode dar o 

fora daqui, ou vou dar queixa, violência policial é crime, dá o fora, tira.” 

O puto era arrogante. 

Tirei o meu .45 do coldre, atarraxei o silenciador no cano e encostei na cara dele. 

“Pede penico, seu puto, sei que você está encagaçado mas tem vergonha de mostrar a 

sua covardia na frente das suas garotas.” 

Ele ficou calado. Dei um tiro nos colhões dele. O puto desmaiou. Dei outro tiro, 

agora nos cornos do puto. 

“Olha aqui, meninas, vou ficar de olho em vocês, se não deixarem de se prostituir 

eu arrebento o crânio de todas como fiz com esse puto. Entenderam? Vocês vão 

começar hoje mesmo a procurar um emprego decente. Peguem as suas coisas e caiam 

fora deste lugar nojento. Lembrem-se: estou de olho em vocês”, disse isso encostando 

a pistola com força nas costelas delas. 

Esse não foi o primeiro que eu liquidei. Antes eu matei o cara que era o cafetão 

da minha irmã. Fiz o mesmo com ele. Um tiro nos colhões e outro na cabeça. 

Hoje a minha irmã trabalha numa loja como balconista e casou com um cara legal. 

Já tenho outro na lista. O puto foi absolvido. Amanhã vou lhe fazer uma visitinha. 
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ANEXO II - QUESTIONÁRIOS 



Endereço de e-mail *

arianelimalima49@gmail.com

Ariane Lima

Nao, por achar que literatura é só ler livros. 

Sim, literatura pode estar presente em diversos momentos e de variadas maneiras 

Sim, do policial, onde a moral inclica em deixar o estado fazer justiça e a ética cabe aos seus princípios 
e valores dizerem o que lhe cabe. 

Acredito que sim, pois nos fez pensar, o que é certo? Até onde vai o correto? 

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



Sim, já vi muitas pessoas fazerem/pensarem de fazer justiça com as próprias mãos 

Acredito que sim, pois meço minhas atitudes pela minha criação meus princípios, meus valores que 
foram me dados pela minha família. 

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

rafaelapercegonasatel@gmail.com

rafaela percegona satel

Sim! Pode-se afirmar que as relações entre Filosofia e Literatura são históricas. O estudo e a 
problematização da natureza do literário pertenceu por muito tempo ao campo da Filosofia e não só da 
Literatura.

Muito! Eu não entendia oque era e agora eu sei.

Sim!

Sim! Pois era oque se tratava no texto.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



Sim!

Sim!

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

anaestela.5884@gmail.co.com

Ana Estela Gomes Gonçalves do 

Sim, elas se complementam, andam juntas pois a Literatura nos ajuda a compreender a Filosofia.

Sim, vi que devemos nós questionar muito antes de agir.

Sim são eles a boa vida, viver bem com e para os outros e as instituições justas. Todos são 
representados no texto. 

Sim, pois mostra o porque de suas atitudes apesar de eu não concordar com elas.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



Sim, os assedios. 

Sim, vi que devo pensar e analizar todos os lados me questionar o porque de tudo aqui para depois agir 
perante a situação. 

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

camila.mazur.rodrigues@escola.pr.gov.br

Camila Mazur Rodrigues 

Sim, porque já tinha visto livros e contos que relacionavam a literatura e a filosofia.

Sim, pois por mais que eu já tinha visto livros e contos ainda não conhecia esse tipo de conto.

Sim, identifico no policial que fez a justiça com as próprias mãos o que coloca em questão a 
problemática da justiça que se relaciona como um dos dilemas éticos morais.

Não, pois por mais que ele tenha feito justiça e resolvido o problema ele esquece de pensar em como 
seria estar no lugar do outro.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



Sim, já vi acontecer diversas injustiças assim como o policial e a delegada que veem essas várias 
injustiças no dia a dia de seu trabalho. 

Sim, ela contribui para avaliar as minhas ações quando eu coloco em prova o pensar como é estar no 
lugar do outro ou quando penso em não fazer com os outros o que não quero façam comigo.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

aparecida.fujita@escola.pr.gov.br

Aparecida Donizete Lopes Fujita 2 A   F D I

Filosofia e literatura têm diferenças e semelhanças. Ambas usam a linguagem para comunicar algo a 
alguém. Na Filosofia, o principal objetivo é expressar conceitos, ideias. Na literatura, existe a narrativa, 
isto é, o ato de contar uma história. 

Estou com muita dificuldade, para acompanhar o jogo mais  estou me esforçando bastante para 
acompanhar as aulas, e estou me avaliando nas minhas decisões e escolhas.

Dilemas éticos ou morais são situações reais ou hipotéticas onde você tem de escolher em fazer o que 
é moral ou eticamente certo ou não. 
Você usaria a vaga para idosos ou deficientes, caso precisasse urgentemente estacionar? 
- Você aceitaria receber muito dinheiro para ser testemunha e defender um político corrupto? 
Todos são dilemas e que você ou as outras pessoas podem refletir sobre o que fariam.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *



A intuição empírica é o conhecimento imediato baseado em uma experiência que independe de 
qualquer conceito. Ela pode ser:  
* sensível oi empírica, quando percebemos pelos órgãos dos sentidos: o calor do verão, as cores 
primavera, o som do violino, o odor do café, o sabor doce;  
* intelectual é o conhecimento direto e imediato dos princípios da razão . é quando você articula as 
sensações para se conhecer o objeto .

Não, me lembro mas é muito chato passar por isso. Ninguém gostaria de viver esta situação.

Associada às idéias de respeito estima , solicitude e reconhecimento, a noção de cuidado de cuidado 
acolhe, nas obras e Ricoeur,  um denominador comum a essas noções a afirmação o amor como 
atenção a si e ao outro, e a valorização da justiça. 

etaria de Estado da Educação do Paraná.

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

ana.paula.muller.rodrigues@escola.pr

Ana Paula Müller Rodrigues 2A FDI

A literatura é a parte romantizada, enquanto a filosofia éa realidade e p questionamento, apesar da 
literatura ter esse olhar romântico das coisas ela tb pode ser crítica como a filosofia.

Sim, pois temos que ponderar muitos e analisar todos os lados de uma questão, por pior ela seja 

Sim, pois mesmo.servindo a lei, seu lado humano se revolta com tanta injustiça, e com isso a justiça 
pelas próprias mãos, que de certo ponto é errado mas necessário naquele ponto de visão, já que a 
justiça é falha eu não serei.

Depende do ponto de visão, pois se for falar de ética e moral, não, mas se for ver pela não justiça, 
justifica seus atos.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



Sim em muitas vezes o que a justiça falha, se fizermos por nós mesmos será mais efetivo. Claro 
dependendo qual a situação e assunto.

Em.muitis pontos sim, pois há o ponderamento e análise de assuntos antes da ação. Onde me dá um 
melhor resultado da questão.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

maria.zapora@escola.pr.gov.br

Maria Eduarda da Costa Zapora

Não conseguia perceber essa relação,sempre achei que elas nunca poderiam se encontrar no mesmo 
assunto

sim, mudou muito, agora sei que a literatura e a filosofia estão interligadas

sim, pois ao mesmo tempo que as personagens queriam fazer alguma coisa, era aplicada a ética e a 
moral.

.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



não

sim, pois  a ética pode não parecer algo do nosso dia a dia, mas muitas vezes que queremos fazer algo 
por impulso e pensamos duas vezes, percebemos a ética nas atitudes.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

kethyn.prado@escola.pr.gov.br

kethyn nunes prado

não muito bem, pois acreditava que fossem coisas totalmente opostas, coisas que não tinham muito a 
vê com a outra, mas vendo agora, posso perceber que filosofia e filósofos são igualmente temas da 
Literatura, assim como o estudo e a problematização da natureza do literário pertenceu por muito 
tempo ao campo da Filosofia e não só da Literatura.

Sim, pois o policial queria justiça, mas justiça com as próprias mão não são certas, pois ele esta 
fazendo algo errado, e se está fazendo algo errado, tem que ter justiça. 

sim, pois o policial acredita em justiça e quer a justiça mas ele não cumpriu com a moral e ética que ele 
acredita, contrario da delegada, que tem sua ética e moral e cumpriu com elas, não querendo fazer 
justiça sem provas, sem algo que provasse.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *



Desculpe, mas não entendi a pergunta

sim, o caso da delegada por exemplo, ela sabe que os acusados são cafetões e que agridem as 
mulheres que se prostituem, mas não tem provas, e mesmo ela querendo a justiça, ela não faz nada 
porque ela não pode.

sim, pois aceito os outros da maneira que são, mesmo sendo o meu oposto, mesmo tendo princípios, 
religião, gosto, etc, os respeito.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

querencaroline10@gmail.com

Queren Caroline Marques Silva

Sim,as relações são históricas o estudo e a problematização da natureza do literário pertenceu por 
muito tempo ao campo da Filosofia e não só da Literatura. ... Filosofia é igualmente temas da 
Literatura.

Sim,pensei muito no fazer justiça com as mãos,no pensar da sabedoria para tomar uma decisão e que é 
essencial.

Sim,a gente meio que se vê ali,uma vida boa,regras,normas,muitas obrigações e justiça.

Sim,o desígno ético,norma moral,sabedoria prática.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



É já sofri demais por conta de várias fofocas,falas,a gente pensa em várias formas de recuar,mas na 
verdade ficamos sem reação.

Sim,uma forma de vivere bem com os outros,o respeito capacidade de fazer,agir a reciprocidade,uma 
reflexão de justiça,paz.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

maria.kuhnen@escola.pr.gov.br

Maria Cristina Kuhnen

Nem percebi

não pois sempre vejo notícias sobre isso, e no meu dia a dia é comum ver esse tipo de abuso e 
desrespeito com as mulheres, então pra mim não foi uma novidade. 

Sim, não sei explicar

Não entendi nada KKKKKK

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



Sim, o abuso com as mulheres, o desrespeito, as pessoas na maior parte do tempo não ajudando 
quando é necessário em certas situações e é claro os homens não pagando pelo que fez, deixando um 
trauma enorme na vítima e ainda saindo como coitadinhos no ver de algumas pessoas (principalmente 
por advogados, juízes e policiais).

Mil perdões mas não sei como responder esta pergunta.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

LAIZAMIKELA@ICLOUD.COM

LAIZA MIKAELA DA SILVA DE LIMA 

SIM, ACHO QUE COMO QUALQUER OUTRA MATERIA E POSSIVEL APRENDER OU OBSERVA ATRAVEZ DA 
LITERATURA,  FILOSOFIA NAO DEIXA DE SER MAIS UMA QUE TAMBEM SE APRENDE ATRAVEZ DA 
LITERATURA, CLARO QUE COM O CONTA CONSEGUIMOS OBSERVAR COM MAIS CLAREZA AINDA MAIS 
DISCUTINDO SOBRE O ASSUNTO 

SIM, ACHO QUE QUANDO NAO SE SABE MUITO SOBRE O ASSUNTO E MESMO QUANDO JA TEM UMA  
OPINIAO FORMADO DEPOIS QUE SE APRENDE, DISCUTE ATE MESMO PESQUISA SOBRE ISSO NOSSA 
PERCEPÇAOS MUDA COMPLETAMENTE 

SIM NOVAMENTE, ACHO QUE ALEM DE RETRATAR UM POUCO SOBRE JUSTIÇA TEM AS QUESTOES 
ETICAS DA PARTE DOS PERSOMAGENS E MORAIS TAMBEM, COMO O PERSONAGEM PRINCIPAL QUE 
INTRINSECO A ETICA DELE, DE SALVAR AS MULHERES DOS PARASITAS ASSIM COMO JA TINHA FEITO 
COM A IRMA DELE, DEIXANDO ELA LIVRE PARA UMA BOA VIDA 

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações
entre Literatura e Filosofia? Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões
e dilemas éticos e morais? Explique *



NAO ENTENDI A PERGUNTA 

DE CERTA FORMA SIM, COM A PARTE DAS MULHERES,  DE MUITAS MULHERES HOJE EM DIA TER QUE 
SUSTENTAR OS MARIDOS, NAMORADOS OU NEM ISSO, ELAS SERAM USADAS COMO OBJTO QUE 
TRAGA LUCRO A OUTRA PESSOA,  GRAÇAS A DEUS NUNCA PRESENCIEL ALGO ASSIM, MAS ACHO QUE 
EM NOSSA SOCIEDADE E MUITO PRESENTE 

SIM, ACHO QUE SEMPRE QUE SE APRENDE SOBRE ALGO NOVO ISSO MUDA A PERCPÇÃO DE COMO 
VOCE AVALIA

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por
você vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a
maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

amandamkosinski@gmail.com

amanda

sim

sim depois do meet mudou ainda mais 

nao 

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações entre
Literatura e Filosofia?Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões e
dilemas éticos e morais? Explique *



sim

nao 

sim no modo de ver as coisas 

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por você
vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a maneira
como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

giovanacamilosilva@escola.pr.gov.br

giovana tasca c. silva

sim muitas vezes nós refletimos sobre algo quando lemos nos questionamos como na filosofia

sim, eu percebi que contos podem ser muitos mais filosóficos  do que eu pensava, pois a maioria deles 
explica o por que das coisa ,inclusive o de onde viemos como a filosofia.

sim, ele não achava ético certas coisas mais será que o que ele fazia era , os fins justificam os meios

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações entre
Literatura e Filosofia?Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões e
dilemas éticos e morais? Explique *



sim , por que sendo certo ou não elas ficaram livres.

sim . ja vi muita gente quere fazer justiça com as próprias mãos .

sim, principalmente na parte da sabedoria prática

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por você
vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a maneira
como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

Mackauli.dambroski@escola.pr.gov.br

Mackauli Luidge Dambroski

Sim, com certeza; Pois em diversas obras literárias conseguimos ver reflexões que o autor faz sobre 
assuntos que a filosofia tenta explicar, assuntos como a vida, o que é justiça e etc. É logico que nem todas 
as obras literárias tocam nesses tópicos, mas obras como por exemplo "1984" de Geoge Orwell que é uma 
obra fictícia que se passa em futuro que as pessoas são constantemente vigiadas, e o ponto chave do livro 
é com qual finalidade serve essa vigilância, seria porque o governo se importa com a segurança dos seus 
cidadãos? ou seria uma forma do estado controlar as pessoas? Quem leu o livro sabe a resposta. Se 
pararmos para pensar, e nos dias de hoje, será que somos constantemente vigiados pelo estado? Será que 
nossos Smartfones não servem para captar informações sobre nós para o nosso controle pelo estado? São 
essas reflexões que a literatura faz, reflexões filosóficas que nos fazem pensar sobre assuntos importantes
como esse.

Minha percepção ficou mais ampla, pois a leitura da atividade fez refletir e bastante no conceito de justiça, 
e se nós nos colocarmos no lugar do policial ficamos ainda mais pensativos sobre o que consideramos 
justiça.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações entre
Literatura e Filosofia?Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *



Absolutamente sim, pois o texto toca muito nesse ponto, e nisso entramos num empasse/dilema do que é 
certo/justo quando o personagem decide ir além da justiça das instituições, e fazer justiça com as suas 
próprias mãos, e cabe a nós os leitores saber quem está certo. 

Certamente, as definições de justiça mudam entre as pessoas, porém quando pensamos na pergunta "é 
melhor um homem inocente preso ou um culpado solto?" temos uma resposta clara, quando paramos para 
pensar no sofrimento de um homem inocente ter que pagar por um crime que não prometeu.

Quando para para pensar em dilemas sim, pois no dia dia nos deparamos com tomadas de decisões 
importantes ou não, e elas são baseadas no que consideramos certo/moral/justo, assim como o policial do 
conto se baseou no seu senso de justiça para tomar uma decisão.

Sim, pois Ricoeur defende que temos que ser éticos, e para tal temos que levar em conta uma regra, a regra 
de ouro que envolve se colocar no lugar do outro. Se cada individuo por em pratica o principio da regra de 
ouro, assim como Ricoeur defende, não teríamos crimes, pessoas fazendo o mal para as outras, mas sim o 
bem mutuo. Por isso eu particularmente por ser religioso tento por em pratica esse principio, e faz com que 
a gentileza baseada nesse principio gere gentileza.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões e
dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por você
vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a maneira
como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

taina.rogus@escola.pr.gov.br

Tainá 

Na literatura, existe a narrativa, uma forma contada de expressar histórias e contos. Já a filosofia, são 
fatos, são histórias, é uma forma de expressar pensamentos de muito antes de nós, uma forma de 
compreendermos. 

Não, eu continuo crendo no diálogo para fazer a justiça. 

Sim, para o policial era um dilema ético, ele sentiu a necessidade de fazer a justiça, ele estaria sendo 
totalmente ético nas suas percepções, pois acreditava que as mulheres não merecessem aquilo, e não 
deixaria isso impune. 

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações entre
Literatura e Filosofia?Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões e
dilemas éticos e morais? Explique *



Eu creio que não, pois se o policial tivesse um pouco das noções de ética, ele não teria feito isso da forma 
que fez, teria pensando no outro como si mesmo. 

Não, eu nunca senti a necessidade de fazer “justiça” da mesma forma que ele. 

Eu acredito que um pouco sim, pois muitas das ações que tenho de ética, veem dos textos. Me ajuda nos 
aspectos de entender a percepção do outro, de aceitar o outro, e de me aceitar. 

etaria de Estado da Educação do Paraná.

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por você
vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a maneira
como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

alana.demarchi.silva@escola.pr.gov.br

Alana Demarchi Silva 2 B

Não, por mim era tudo igual

Sim, em relação o que é justiça.

Sim, como por esses vc tem que vai fazer aquilo mais não sabe se vai ser correto

Sim explica muito bem

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações entre
Literatura e Filosofia?Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões e
dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *



 Não sei

Sim, em relação se tá que eu devo bater em uma pessoa que faz uma coisa errada para mim

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por você
vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a maneira
como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

rebeca.barros.moreira@escola.pr.gov.br

Rebeca de Barros Moreira

Sim, as duas permitem a gente ter um momento de reflexão e na minha opinião uma não existiria sem a 
outra, pois é um complemento.

Eu não acho que tenha mudado pois sempre tive uma visão muito clara do que eu penso, mas me 
proporcionou a reflexão onde muitas vezes me deixou confusa sobre meus pensamentos, mas no fim 
percebi que continuo com a mesma opnião sobre justiça

Sim, ainda mais no policial, onde ele fere sua ética e moral que devia ter na sua profissão de deixar a 
justiça fazer o seu trabalho. Claro que também o cafetão fere as éticas e morais com um pensamento 
muito distorcido da realidade de uma mulher.

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações entre
Literatura e Filosofia?Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões e
dilemas éticos e morais? Explique *



Acho que não, porque no final os dois fizeram o que deu na telha, mas deu para identificar o dilema.

Sim, a questão de achar que mulher é um produto, que deve satisfazer o homem, tanto sexualmente (ideia 
do cafetão), quanto no dia a dia, arrumando a casa, atendendo pedidos (ideia do policial)

Sim, a gente deixa de fazer muitas coisas por saber que tem uma regra, que não pode ser feito e isso tem 
muito a ver com as ideias de Ricoeur

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por você
vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a maneira
como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

waltrick.ana@escola.pr.gov.br

Ana Paula de Assis 

Sim, porque a literatura nos ajuda a exercitar a imaginação, de situações possíveis, que podem acontecer, e 
pensarmos em situações que nos coloca em conflito. Essa literatura abordou temas em que devemos 
refletir, além de ter nos dado o ponto e vista de duas pessoas o cafetão, e policial. Refletimos se o policial 
estava certo ou não, tendo no conto até situações que a irmã do policial passou, fazendo com que 
concordemos com ele, e pensarmos o que seria certo nessa situação.

Sim, nessa situação não sabemos como nós mesmos reagiríamos, o que seria realmente a justiça? Será 
que ela realmente é justa?. Comecei a pensar que muitas vezes julgamos sem perceber, e devemos saber a 
historia por trás e todos os pontos de vistas. Quantas pessoas já foram culpadas por algo que nem fizeram, 
pagando sentenças que não eram delas, quantas vitimas perderam seus direitos por conta de suborno dos 
nossos "juízes", criando até mesmo coisas que não existem e nem devem existir como por exemplo 
"estupro culposo".

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações entre
Literatura e Filosofia?Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *



Vou ficar entre o meio-termo, já que em nossa sociedade muitas pessoas defenderiam o policial ou fariam 
o mesmo, mas se formos levar em consideração o dilema ético seria algo muito individual, já o dilema 
moral creio eu que as pessoas concordariam com o policial e nessa situação o policial seria o certo, ou 
seja querendo ou não essa situação gera um conflito pois cada pessoa tem um ponto de vista, criando um 
paradoxo.

Não, pois nenhum dos personagens aderiram a ética de Ricoeur, que está baseada na frase: "Aceitar o outro 
como a ti mesmo".

Sim, acho que todo mundo já. Uma pessoa muito próxima da minha família já passou por um caso de 
injustiça, onde foi acusado de roubar um cartão, sendo que ele ainda era um adolescente. Depois 
pesquisaram onde foi gasto o dinheiro do cartão e foi em lugares totalmente aleatórios, só que quando os 
policiais foram chamar as pessoas para depor uma mulher que  morava perto da casa da pessoa assaltada 
começou a acusá-lo (pessoa próxima) sem provas e sem ao menos conhece-lo, então os policiais 
começaram a desconfiar dela e o caso esta sendo investigado. Além dessa situação existe outras como 
por exemplo, pessoas que tem mais vantagens na educação, políticos que já tem dinheiro mas prefere ter 
mais e roubar o dinheiro destinado as ações publicas. Todas essas situação fazem com que sentimos uma 
revolta, buscando justiça e deixando nas mãos da justiça.

Sim, a ética de Ricoeur está voltada a seguinte frase: Aceitar o outro como a ti mesmo, e toda vez que vou 
fazer algo sempre me pergunto se eu gostaria que alguém fizesse isso comigo, então a ética dele me ajuda 
em vários aspectos não só a mim mas as pessoas que estão ao meu redor.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões e
dilemas éticos e morais? Explique *

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por você
vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a maneira
como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *



Formulários



Endereço de e-mail *

fernanda.rusik.oliveira@escola.pr.gov.br

Fernanda Rusik 

Sim, pois em alguns livros que li eu percebia alguns dilemas filosóficos famosos.

eu diria que não mudou totalmente, mas 50% pois antes eu confiaria no sistema para fazer justiça por mim, 
mesmo sabendo que ele é falho, mas agora eu tenho uma percpcão diferente de justiça, não acredito nem 
um pouco que a justiça verdadeira consiga ser exercida na sociedade em que vivemos, mas também não 
acredito na justiça de olho por olho, acho que se o sistema falha e solta um policial, que assassinou um 
homem negro por nada, a população tem o direito de fazer saques e noites de terror como fizeram pelas 
vidas negras tiradas sem motivo algum, essa é a justiça feita por nós que eu acredito 

Sim, o dilema de fazer justiça com as mãos ou não, matar o homem e salvar as meninas ou não matar o 
cafetão e deixar as meninas morrerem naquela vida 

En m o grande momento

Nome *

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as relações entre
Literatura e Filosofia?Explique *

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas questões e
dilemas éticos e morais? Explique *



Sim, a partir da resposta que ele obteve de seus dilemas éticos (fazer justiça com as próprias mãos ou 
não), ele fez o que jugou correto .

não muito, eu nunca desejei fazer justiça comas mãos como o personagem quis, pois nunca tive em uma 
situação tão seria ao ponto de querer matar alguém, mas acho que alguns socos na cara de algumas 
pessoas com quem eu cruzei não teria feito mal algum. 

mais ou menos, nos aspecto de considerar o outro. Eu acho que é muito importante pensar nas outras 
pessoas quando se vai tomar uma decisão, se isso afetar diretamente aquela pessoa, é claro

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens? Explique *

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com situações por você
vivenciadas? Explique *

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui para a maneira
como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Formulários



Endereço de e-mail *

En m o grande momento
*Obrigatório

Seu e-mail

Nome *

Sua resposta

Antes de começar a atividade de leitura do conto, você conseguia perceber as
relações entre Literatura e Filosofia? Explique *

Sua resposta

Depois das atividades sua percepção mudou? Explique *

Sua resposta

Olhando para as personagens do texto literário, você conseguiu identificar nelas
questões e dilemas éticos e morais? Explique *

Sua resposta



Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Denunciar abuso

A indicação filosófica concedeu uma resposta aos dilemas das personagens?
Explique *

Sua resposta

Você conseguiu identificar nas ações das personagens similaridades com
situações por você vivenciadas? Explique *

Sua resposta

A partir da fundamentação da ética de Ricoeur, você acredita que ela contribui
para a maneira como você avalia as suas ações? Em quais aspectos? Explique *

Sua resposta

Enviar

Formulários


