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APRESENTAÇÃO DO VOLUME 1 

 

Atualmente o trabalho, desenvolvido na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), particularmente no Instituto de 

Ciência e Tecnologia (ICT), exige que os docentes executem uma enorme 

gama de tarefas, papéis e funções que mudam sistematicamente. Isto obriga 

uma melhoria e um desenvolvimento permanentes de saberes e de práticas 

que dizem respeito às necessidades formativas e às funções organizacionais 

requeridas pela Universidade. A formação pedagógica dos docentes, 

FORPED, promovida pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) constitui 

um dos modos de promover o desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional do docente, visando a melhora da aprendizagem discente. 

Desse modo, FORPED torna-se um componente fundamental na excelência 

do exercício da docência.  

Entretanto, historicamente, o que se observa é que essa prática nem 

sempre é bem recebida, pois até hoje é vista por muitos como pertinente 

apenas para professores dos ensinos básicos. A PROGRAD e o próprio ICT 

anseiam mudar essa concepção, incentivando assessorias pedagógicas, 

workshops e cursos diversos que auxiliam os docentes a criarem novas 

metodologias de ensino, melhorar o relacionamento com os discentes e 

aprimorar sua didática. 

Assim, hoje, não basta que o docente tenha competência técnica e 

uma boa qualificação em termos de conteúdo, como, título de doutorado, ou 

ser um pesquisador atuante e publicar muitos artigos científicos, ou até 

mesmo ser um profissional renomado no mercado, para ser considerado 

capaz de lecionar. 

Dessa perspectiva, lançamos a primeira de uma série de publicações, 

em forma de apostilas, que irão auxiliar nessa formação docente e divulgar 

ideias que visam melhorar o relacionamento entre docente e discente, tendo 

como fiel da balança, a própria Universidade.  

Esta coleção atende pelo nome “APOSTILA DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA (FORPED)” cujos volumes variam conforme os FORPEDs 

são ministrados. Cada volume será coordenado e/ou de autoria de um ou 

mais docentes do ICT.   
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APRESENTAÇÃO DOS SLIDES 

 

07/12/18	

1	

UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS 

FILOSÓFICOS NAS SALAS DE 

AULA DO ICT  
Raquel Anna Sapunaru 

raquel.sapunaru@ict.ufvjm.edu.br 

Sala 222 

Apresentação e 

Introdução ao Método 

Filosófico 
 

Conceituações Gerais 

O Método 

¤ Buscar, perseguir 

¤ Na ciência, busca de um modo de atingir 

um objetivo 

¤ Procedimento racional 

¤ A razão deve transcender a razão 

empírica ou a razão demonstrativa 

¤ Há de se racionalizar algo mais 

O Iluminismo 

¤ Valorização da razão 

¤ Valorização do questionamento 

¤ Valorização da experiência 

¤ Valorização dos direitos naturais e iguais 

Método Científico x Método 

Filosófico 

¤ Desenvolvimento 
de uma 

experiência para 

produção de novo 

conhecimento 

¤ Correção e 
integração de 

conhecimentos 

pré-existentes 

¤ Junção de 

evidências 
observáveis, 

empíricas, e 

mensuráveis, com o 

uso da razão  

¤ Busca do 
desconhecido, 

partindo de um 

uma ideia 

abstrata , em 

direção ao que 
não se sabe 

¤ Inovador e criativo 

O Método Filosófico 

¤ Dúvida 

¤ Argumento 

¤ Dialética 

¤ Utilização de: 

¤ Aná lise conceitual  

¤ Aná lise linguística  

¤ Aná lise lógica  

Razão Científica x Razão 

Filosófica 

¤ Empirismo 

¤ Racionalidade que 

suporta ou leva ao 

empirismo 

¤ Argumentação 

Mais sobre a Razão 

Filosófica  
¤ Razão empírica    

 è fatos empíricos 

¤ Razão demonstrativa-teórica  
 è fatos ou fatos     
   empíricos 

¤ Razão argumentativa    
 è argumentos     
   que levam à 
      
 verdade 

¤ Razão especulativa    
 è uma      
   combinação 
      
 das três razões     
   acima 

Os Métodos Filosóficos 

 

Socrático, Cartesiano e Kantiano 
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Método Socrático 

¤ Diá logo argumentativo cooperativo entre 
indivíduos 

¤ Baseado em perguntas e respostas para 

estimular o pensamento crítico e extrair 

ideias e pressupostos subjacentes  

¤ É um método dialético 

¤ Teeteto   

¤ Eliminação de hipóteses 

¤ Perguntas formuladas como testes de 

lógica e fatos destinados a ajudar uma 
pessoa ou grupo a descobrir suas crenças 

sobre algum assunto 

 

Método Socrático 

¤ Teeteto   

¤ Eliminação de hipóteses 

¤ Perguntas formuladas como testes de 

lógica e fatos destinados a ajudar uma 

pessoa ou grupo a descobrir suas crenças 

sobre algum assunto 

Método Cartesiano 

 Verificar se existe evidência real e 
indubitável sobre o fenômeno ou coisa 

estudada   

 Analisar, isto é, dividir as coisas tanto 

quanto possível, em suas unidades 

composicionais e fundamentais, e 
estudar as coisas mais simples  

 Sintetizar, isto é, agrupar as unidades 

estudadas em seu conjunto real  

 Enumerar todas as conclusões e 

princípios usados a fim de manter a 

ordem de pensamento 

Método Cartesiano 

¤ Princípio da dúvida ou evidência sistemática: não 
aceitar como verdadeiro até que algo seja provado 
com evidência, clara e distintamente, o que é 
realmente verdade  

¤ Com a dúvida sistemática, a precipitação é evitadas, 
aceitando como verdade o que é obviamente 
verdadeiro 

¤ Princípio da análise ou decomposição: dividir e 
decompor cada dificuldade ou problema em tantas 
partes quanto possível para sua compreensão e 
solução; e depois  resolvê-las separadamente 

¤ Princípio de síntese ou composição: conduzir 
cuidadosamente os pensamentos e raciocínios, 
desde as formas mais fáceis e mais simples e 
gradualmente passar para o mais difícil 

¤ Assim, ir armando pensamentos para testar seu 
funcionamento 

¤ Princípio da enumeração ou verificação: fazer 
verificações, contagens e revisões para se certificar 
de que nada foi omitido ou ignorado, e ser capaz de 
verificar se a sua evidência é falsa ou verdadeira 

Método Kantiano 

¤ A ordem objetiva da natureza e a 

necessidade causal que opera dentro dela 

dependem dos processos da mente, o 

produto da atividade baseada em regras 

chamadas de síntese 

¤ Não obstante: 

¤ A própria  mente necessariamente faz uma 

contribuição constitutiva ao seu 

conhecimento 

¤ Essa contribuição não é psicológica, que a 

filosofia envolve atividade autocrítica, que 

a moralidade está enraizada  na liberdade 

humana e que agir autonomamente é agir 

de acordo com princípios morais racionais, 

tiveram um efeito duradouro 

Os Métodos Filosóficos na 

Sala de Aula 

 

Socrático, Cartesiano e Kantiano 

Atividade 

¤ Pense em um tópico que você ensine ou 
conhece ou ache que poderia ensinar 

¤ Escolha um dos métodos apresentados 

¤ Combinando fluxogramas e pequenos 

textos, desenhe/descreva o passo a passo 

de como você o ensinaria em sala de 

aula 

Atenção: os detalhes são de suma 

importância  

Bibliografias e Referências de 

Imagens 
ALMEIDA, A.; et al . A Arte  D e  Pe nsa r: Filo sofia  – 10.° Ano  · Volume 1. Lisboa : d id á c t ic a  ed itorial, 2007.  

__________.  A Arte De Pensa r: Filosofia – 10.° Ano · Volume 2. Lisboa : didáctica  editorial, 2007.  

 

BORNHEIM, G. Os Filósofos Pré-Socrá ticos. São Paulo: Cultrix, 1977. 

  

DESCARTES, R. Discurso  do Método e Tatado das Paixões da Alma. Traducão, prefácio e notas de Prof. 
Newton Macedo. 3a. edição. Lisboa : Livraria  Sá  da Costa, 1956. 

  

KANT, I. Qu'est-ce  que les Lumières?. Tradução de M. Mendelssohn. Paris: Mille et Une Nuits, 2006. 

___________.  The Critique of Practical Reason . Tradução de J. M. D. Meiklejohn. Kindle Edition. 1956. 

___________.  The Critique of Pure Reason . Tradução de J. M. D. Meiklejohn. Kindle Edition. ?. 

___________.  Sobre a  Pedagogia . Tradução de Francisco Cock Fontanella . 2a. edição. Revisada  Snao Paulo: 
Unimep Editora , 1999. 

___________.  Traité de Pédagogie . Tradução de Jules Barni. Disponível em: < 
http:/ /www.ac-g renoble.fr/PhiloSophie/ >. Acesso em: 12. Out. 2018. 

  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica . 6.ed. São Paulo: Atlas 2005. 

  

SCHULZ, A. A Visão de Educa ção e de Ensino em Kant. educativa, Goiânia, v. 19, n. 2, p. 650-671, maio/ago. 
2016. 

  

ZATTI, V. Autonomia  e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. Disponível 
em: <http:/ / www.pucrs.br/ edipucrs>. Acesso em: 11 de out. 2018. 

 

https:/ /p ixabay.com/pt/  

 

https:/ / www.wikipedia.org/  
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APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO AO MÉTODO FILOSÓFICO 

 

A palavra “método” vem do grego antigo e significa a busca ou a 

perseguição em geral, ou a busca ou a perseguição de uma maneira de 

conseguir alguma coisa. A palavra é formada a partir do prefixo “meta”, “met-

“, depois, que segue e de hódos, caminho, caminho, meio. 

Sobre o método, quanto aos procedimentos adotados, é um 

empreendimento racional, ou seja, é preciso compreendê-lo através da 

razão. 

Todavia, falar em razão no contexto da aquisição de um conhecimento não é 

falar somente em uma razão empírica que procura as suas provas na 

experiência, como acontece com as chamadas ciências da natureza que 

estudam fenômenos suscetíveis de serem observados e manipulados por 

instrumentos e técnicas laboratoriais. Nem tampouco se trata de uma razão 

demonstrativa, como se encontra nas ciências matemáticas que demonstram, 

por meio de razões que se impõem pela sua coerência e necessidade lógica, 

de forma irrefutável, as afirmações que produzem partindo de determinados 

postulados e axiomas aceitos por todos.  

Hoje, afirma-se que o método utilizado na ciência tem sua origem no 

Iluminismo:  

 

The movement known as Enlightenment had its origins in the eighteenth-
century France, but its end date is neither precise nor consensual among 
historians. The term “Enlightenment” was related with clarification and 
illumination, since the “enlightened man” was essentially different from 
the man of Medieval and Renaissance societies, at least in the way of 
dealing with the knowledge of nature and his relation with God. Therefore, 
the eighteenth century became popularly known as the “century of lights”. 
According to the Enlightenment thinkers, man was a product of his 
environment, that is, the society and the education, which he acquired. In 
Medieval and Renaissance societies, education was under the yoke of 
the Church and the new thinkers who were growing throughout Europe in 
the eighteenth century frowned that upon. To those thinkers, the Church 
propagated an outdated philosophy, which was a barrier to the yearnings 
of the emerging progress […] In this sense, the Enlightenment thinkers 
defended that reason should be at the vanguard on education. Through 
reason, the age of Enlightenment reveled a new way of thinking, for the 
main goal of the Enlightenment philosophers was the unceasing pursuit 
of happiness and by crossing that path they fought against injustice, 
religious intolerance and, above all, the concentration of privileges in the 
hands of a few rich and powerful. Among those privileges was the 
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education. As determined by the Enlightenment thinkers, reason was 
substantially important to the studies of emerging natural and social 
phenomena. In this sense, it is worth noting that the Enlightenment 
philosophers were deists, that is, they believed in a God that acted 
indirectly on men, through the laws of nature. Consequently, man can 
find himself and God within reason and science. Besides that, in nature, 
people would be essentially good, therefore the problems and the social 
inequalities were created and imposed by man himself, according to the 
organization of the society in force at the time. It follows that, to fix such 
situation, man would have to completely change the society around him, 
establishing the guarantees of the natural rights of individuals, as for 
example freedom and free possession of goods. Likewise, in the 
eighteenth century, a period of economic transformations had begun 
which would deeply mark the society: the Industrial Revolution. Broadly 
speaking, this episode in man’s history consisted in the redefinition of 
methods of production through incorporation of technological 
advancements, supported by scientific discoveries, together with the 
escalation of trading and evolution of transportation. The Industrial 
Revolution had its origins in England and spread throughout the 
nineteenth century to other countries in Europe, causing increase of 
income and the advent of large cities.1 
 

 É mesmo? 

O método científico é um conjunto de regras básicas para cientistas 

desenvolverem uma experiência a fim de produzir novo conhecimento, bem 

como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes. Consiste em juntar 

evidências observáveis, empíricas, e mensuráveis, com o uso da razão. 

Já o método filosófico emprega a busca do desconhecido partindo de 

um uma ideia abstrata, em direção ao que não se sabe. É o modo de os 

filósofos abordarem questões filosóficas, caracterizadas por terem em mente 

a dúvida, o argumento e a dialética. Não se prende a convenções ou estudos 

já conhecidos, inova e cria. A grande maioria dos autores sustenta que o 

método filosófico é absolutamente distinto do método científico. Será? A 

dúvida ou é: 

 
[...] um estado subjetivo de incerteza [...]” ou “uma situação objetiva de 
indeterminação [...].2 
O argumento é “[...] qualquer razão, prova, demonstração, indício, motivo 
capaz de captar o assentimento e induzir a persuasão ou a convicção.3 

 

 
1

SAPUNARU, R. A. Sonya Kovalevsky: The Russian Queen of Post-Enlightenment 
Mathematics. Revista Brasileira Multidisciplinar – ReBram. Vol. 21, no. 2, 2018, p. 150. 
2 
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 296. 

3 
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 79. 
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A dialética é um diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de 

ideias que levam a outras ideias e que tem sido um tema central na filosofia 

ocidental desde os tempos antigos. A tradução literal de dialética significa 

"caminho entre as ideias". Aos poucos, a dialética passou a ser a arte de, no 

diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de 

definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão. Também 

conhecida como a arte da palavra. 

O método filosófico é um sistema para conhecer o ambiente, sair dos 

problemas cotidianos, encontrar maneiras de fazer as coisas, resolver 

problemas e encarar a realidade, analisar a razão, identificar metas tomando 

um mecanismo ou passos com os quais alcançar a verdade. Para tal, usa-se 

os sub métodos de: 

Análise conceitual que consiste em examinar os conceitos e 

julgamentos em que os fatos naturais do mundo aparecem, estabelecendo 

definições. 

Análise linguística que consiste em estudar a língua, suas classes, estrutura 

e funções, buscando estabelecer suas possibilidades e defeitos como 

instrumento de conhecimento e comunicação. 

Análise lógica que consiste em investigar os princípios universais do 

pensamento, as formas e regras de inferência. 

A razão do filósofo é uma razão maleável, mas não deixa de ser razão, 

pois procura sempre a melhor, ou as melhores razões, que consegue 

apresentar em apoio das teses que defende, daquilo que hoje se designa por 

razão argumentativa. 

A filosofia deriva simultaneamente da razão empírica, da razão 

demonstrativa-teórica (na verdade, a razão empírica também se poderá 

designar como demonstrativa: demonstra através dos fatos empíricos) da 

razão argumentativa e da razão especulativa que impregna sutilmente 

aquelas três.  

A filosofia procura, em muitíssimos casos, as suas provas na 

experiência. A filosofia ‘armamentista’ do direito à autodefesa, procura ainda 

as suas provas na experiência da sociedade americana: milhares de famílias 

e indivíduos nos EUA compram armar e atiram em quem pisa em sua grama. 

Nunca haveria filosofia ‘armamentista’ sem razão empírica, sem experiência. 
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E é nesta que a filosofia ‘armamentista’ busca as provas do seu grau de 

solidez. 

O que distingue a filosofia da ciência não é que ela esteja fora do campo da 

experiência e a ciência esteja imersa nele. Nem sequer se pode dizer que a 

ciência é mais rigorosa que a filosofia, em termos gerais. Para a Filosofia:  

Não deve aprender pensamentos, mas aprender a pensar; não se deve 

levá-lo, mas guiá-lo, se se pretende que no futuro ele seja capaz de caminhar 

por si mesmo. É uma maneira de ensinar deste tipo que exige a natureza 

peculiar da Filosofia.4 

 
A Filosofia é, pois, o sistema dos conhecimentos filosóficos ou dos 
conhecimentos racionais a partir de conceitos. Eis aí o conceito 
escolástico dessa ciência. Segundo o conceito do mundo, ela é a ciência 
dos fins últimos da razão humana. Este conceito altivo confere dignidade, 
isto é, um valor absoluto, à Filosofia. E, realmente, ela também é o único 
conhecimento que só tem valor intrínseco e aquilo que vem primeiro 
conferir valor a todos os demais conhecimentos. A gente termina sempre 
por perguntar: para que serve o filosofar e o fim último do mesmo – a 
própria filosofia considerada como ciência segundo o conceito da escola? 
Nesse significado escolástico da palavra, a Filosofia visa apenas à 
habilidade; relativamente ao conceito do mundo, ao contrário, ela visa à 
utilidade. Do primeiro ponto de vista ela é, pois, uma doutrina da 
habilidade; do último, uma doutrina da sabedoria, a legisladora da razão, 
e nesta medida o filósofo não é um artista da razão, mas um legislador.5 

  

 
4 
SANTOS, L. A razão sensível: estudos kantianos. Lisboa: Edições Colibri, 1994, p. 189. 

5 
KANT, I. Manual dos cursos de lógica geral. Tradução, apresentação e guia de leitura de 

Fausto Castilho. Campinas: Ed. Unicamp; Edufu, 2003, p. 41. 
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OS MÉTODOS DOS FILÓSOFOS 

 

O Método Socrático  

 

1. É uma forma de diálogo argumentativo cooperativo entre indivíduos, 

baseado em perguntas e respostas para estimular o pensamento 

crítico e extrair ideias e pressupostos subjacentes.  

2. É um método dialético, envolvendo uma discussão em que a defesa 

de um ponto de vista é questionada; um participante pode levar outro a 

se contradizer de alguma forma, enfraquecendo assim o ponto de 

defesa.  

3. Este método é nomeado em homenagem a Sócrates, mas foi criado 

por Platão, seu aluno, e introduzido por ele no diálogo Teeteto, onde 

se destaca a  

4. metáfora da parteira empregada para trazer as definições implícitas 

nas crenças dos interlocutores, ou para ajudá-los a aprofundar sua 

compreensão. 

5. “VII — Sócrates — A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às 

das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulher, porém 

homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho 

de parto. Porém a grande superioridade da minha arte consiste na 

faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na 

iminência de conceber é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo 

e verdadeiro. Neste particular, sou igualzinho às parteiras: estéril em 

matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade a censura que 

muitos me assacam, de só interrogar os outros, sem nunca apresentar 

opinião pessoal sobre nenhum assunto, por carecer, justamente, de 

sabedoria. E a razão é a seguinte: a divindade me incita a partejar os 

outros, porém me impede de conceber. Por isso mesmo, não sou 

sábio não havendo um só pensamento que eu possa apresentar como 

tendo sido invenção de minha alma e por ela dado à luz. Porém os que 

tratam comigo, suposto que alguns, no começo pareçam de todo 

ignorantes, com a continuação de nossa convivência, quantos a 

divindade favorece progridem admiravelmente, tanto no seu próprio 
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julgamento como no de estranhos. O que é fora de dúvida é que nunca 

aprenderam nada comigo; neles mesmos é que descobrem as coisas 

belas que põem no mundo, servindo, nisso tudo, eu e a divindade 

como parteira. E a prova é o e seguinte: Muitos desconhecedores 

desse fato e que tudo atribuem a si próprios, ou por me desprezarem 

ou por injunções de terceiros, afastam-se de mim cedo demais. O 

resultado é alguns expelirem antes do tempo, em virtude das más 

companhias, os germes por mim semeados, e estragarem outros, por 

falta da alimentação adequada, os que eu ajudara a pôr no mundo, por 

darem mais importância aos produtos falsos e enganosos do que aos 

verdadeiros, com o que acabam por parecerem ignorantes aos seus 

próprios olhos e aos de estranhos […] Neste ponto, os que convivem 

comigo se parecem com as parturientes: sofrem dores lancinantes e 

andam dia e noite desorientados, num trabalho muito mais penoso do 

que o delas. Essas dores é que minha arte sabe despertar ou acalmar. 

É o que se dá com todos. Todavia, Teeteto, os que não me parecem 

fecundos, quando eu chego à conclusão de que não necessitam de 

mim, com a maior boa vontade assumo o papel de casamenteiro e, 

graças a Deus, sempre os tenho aproximado de quem lhes possa ser 

de mais utilidade […] Se te expus tudo isso, meu caro Teeteto, com 

tantas minúcias, foi por suspeitar que algo em tua alma está no ponto 

de vir à luz, como tu mesmo desconfias. Entrega-te, pois, a mim, como 

o filho de uma parteira que também é parteiro, e quando eu te formular 

alguma questão, procura responder a ela do melhor modo possível. E 

se no exame de alguma coisa que disseres, depois de eu verificar que 

não se trata de um produto legítimo mas de algum fantasma sem 

consistência, que logo arrancarei e jogarei fora, não te aborreças como 

o fazem as mulheres com seu primeiro filho. Alguns, meu caro, a tal 

extremo se zangaram comigo, que chegaram a morder-me por os 

haver livrado de um que outro pensamento extravagante. Não 

compreendiam que eu só fazia aquilo por bondade. Estão longe de 

admitir que de jeito nenhum os deuses podem querer mal aos homens 
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e que eu, do meu lado, nada faço por malquerença pois não me é 

permitido em absoluto pactuar com a mentira nem ocultar a verdade.”6 

6. É um método de eliminação de hipóteses, em que as melhores são 

encontradas, identificando e eliminando continuamente aquelas que 

levam a contradições.  

7. A forma básica é uma série de perguntas formuladas como testes de 

lógica e fatos destinados a ajudar uma pessoa ou grupo a descobrir 

suas crenças sobre algum assunto, explorando definições e buscando 

assinalar características gerais compartilhadas por várias instâncias 

particulares. 

  
 
O Método Cartesiano 
 

 

1. Consiste no ceticismo metodológico, isto é, afirma que toda ideia pode 

ser posta em dúvida.  

2. Estabelece a dúvida: você só pode falar do que pode ser posto em 

dúvida e provado posteriormente. 

3. Demonstra a existência do seu próprio eu que duvida e é sujeito de 

alguma coisa, “penso, logo existo”, considerando indubitável o ato da 

dúvida. 

4. Além disso, o método consiste em realizar quatro tarefas básicas, 

cujos princípios serão detalhados adiante:  

a. Verificar se existe evidência real e indubitável sobre o fenômeno 

ou coisa estudada.  

b. Analisar, isto é, dividir as coisas tanto quanto possível, em suas 

unidades composicionais e fundamentais, e estudar as coisas 

mais simples que aparecem.  

c. Sintetizar, isto é, agrupar as unidades estudadas em conjunto 

no seu conjunto real.  

 
6 
PLATÃO. Teeteto. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Créditos da digitalização: Membros 

do grupo de discussão Acrópolis (Filosofia). p. 11-12. Disponível em: 
http://br.egroups.com/group/acropolis/. Acesso em: 14 de out. De 2018 
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d. Enumerar todas as conclusões e princípios usados, a fim de 

manter a ordem de pensamento, pode ser considerado como o 

método atual do método científico. 

5. Princípios: 

a. Princípio da dúvida ou evidência sistemática: não aceitar como 

verdadeiro até que algo seja provado com evidência, clara e 

distintamente, o que é realmente verdade. Com dúvida 

sistemática, prevenção e precipitação são evitadas, aceitando 

como verdade o que é obviamente verdadeiro. 

b. Princípio da análise ou decomposição: dividir e decompor cada 

dificuldade ou problema em tantas partes quanto possível e 

necessário para sua compreensão e solução e resolvê-las 

separadamente. 

c. Princípio de síntese ou composição: conduzir cuidadosamente 

os pensamentos e raciocínios, desde as formas mais fáceis e 

mais simples de saber gradualmente passar para o mais difícil, 

e assim ir armando pensamentos para testar seu funcionamento. 

d. Princípio da enumeração ou verificação: fazer verificações, 

contagens e revisões para se certificar de que nada foi omitido 

ou ignorado, e ser capaz de verificar se a sua evidência é falsa 

ou verdadeira. 

 
 
O Método Kantiano 
 
 

1. “[…] a educação é o mais importante e o mais difícil problema. Pois o 

critério depende da educação e a educação por sua vez depende do 

critério.”7 

2. “Pois dado que o progresso natural do conhecimento humano é de tal 

natureza que, em primeiro lugar, forma-se o entendimento até chegar, 

mediante a experiência, a juízos intuitivos e, mediante estes, a 

conceitos, e que estes conceitos são, em seguida, conhecidos 

mediante a razão em relação com seus fundamentos e consequências 

 
7 
SANTOS, L. A razão sensível: estudos kantianos. Lisboa: Edições Colibri, 1994, p 178.  
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e, finalmente, são conhecidas num todo bem ordenado mediante a 

ciência, assim a instrução terá de seguir precisamente o mesmo 

caminho.”8 

3. “[...] por conseguinte, de um professor espera-se que, nos seus 

ouvintes, forme, primeiramente, o homem que entende, depois, o que 

raciocina e, finalmente, o sábio.” Contudo, nem todos chegarão a ser 

sábios, “terão, no entanto, tirado proveito da instrução e terá se 

tornado mais hábil e prudente, se não para a escola, pelo menos para 

a vida.”9 

4. Tem uma abordagem iluminada e crítica que exigia uma prova a 

qualquer custo: "Se alguém não pode provar que uma coisa é, ele 

pode tentar provar que não é. Se ele falhar em fazer isso (como ocorre 

com frequência), ele ainda pode perguntar se É de seu interesse 

aceitar uma ou outra das alternativas hipoteticamente, do ponto de 

vista teórico ou prático, portanto, a questão não mais é se a paz 

perpétua é uma coisa real ou não, ou se se pode não estar enganado 

quando se adota a primeira alternativa, mas se se deve agir com base 

na suposição de que ela seja real.”10  

5. Diferentemente da Renascença, no Iluminismo a pressuposição de 

Deus, alma e liberdade era uma preocupação prática, pois a 

moralidade, por si mesma, constituía um sistema, mas a felicidade não, 

a menos que seja distribuído em exata proporção à moralidade. No 

entanto isso só é possível em um mundo inteligível.  

6. Esses ensinamentos colocaram o sujeito humano ativo e racional no 

centro dos mundos cognitivo e moral. Argumenta-se que a ordem 

racional do mundo, como é conhecida pela ciência, não era apenas a 

acumulação acidental de percepções sensoriais. 

7. Com relação à moralidade, a fonte do bem não está em nada fora do 

sujeito humano, seja na natureza ou dado por Deus, mas é apenas a 

própria boa vontade. Uma boa vontade é aquela que age de acordo 

 
8
 SANTOS, L. A razão sensível: estudos kantianos. Lisboa: Edições Colibri, 1994, p. 189. 

9
 SANTOS, L. A razão sensível: estudos kantianos. Lisboa: Edições Colibri, 1994, p. 189. 

10
KANT, I. The Science of Right. Tradução de W. Hastie. 2003. Disponível em: 

https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/morals/ch04.htm. Acesso em: 14 de 
out. 2018. 
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com a lei moral universal que o ser humano autônomo livremente dá a 

si mesma. Essa lei obriga a tratar a humanidade, entendida como 

agência racional e representada por si mesma e pelos outros como um 

fim em si e não como meio para outros fins que o indivíduo possa 

manter. Isso requer uma autorreflexão prática na qual se universaliza 

nossas razões. 

8. A unificação e integração conceituais são realizadas pela mente 

através de conceitos ou das categorias do entendimento, operando na 

variedade perceptiva dentro do espaço e do tempo. Estes últimos não 

são conceitos, mas formas de sensibilidade que são, a priori, 

condições necessárias para qualquer experiência possível.  

a. Quantidade: Unidade, Pluralidade e Totalidade.  

b. Qualidade: Realidade, Negação e Limitação.  

c. Relação: Substância, Causalidade e Comunidade.  

d.  Modalidade: Possibilidade, Existência e Necessidade. 

9. Assim, a ordem objetiva da natureza e a necessidade causal que 

opera dentro dela dependem dos processos da mente, o produto da 

atividade baseada em regras chamadas de síntese.  

10. Essas ideias em grande parte moldaram ou influenciaram todas as 

discussões e análises filosóficas subsequentes. As especificidades 

desse relato geraram uma controvérsia imediata e duradoura.  

11. Não obstante, suas teses, que a própria mente necessariamente faz 

uma contribuição constitutiva ao seu conhecimento, que essa 

contribuição não é psicológica, que a filosofia envolve atividade 

autocrítica, que a moralidade está enraizada na liberdade humana e 

que agir autonomamente é agir de acordo com princípios morais 

racionais, tiveram um efeito duradouro. 
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