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TEMA: DELEUZE E A FILOSOFIA 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

A atividade será desenvolvida com os alunos da 2ª série D do Ensino Médio, no dia 31/07/2017, e 

consistirá na exploração do texto “O que é Filosofia?” de Deleuze, com o objetivo de trazer aos 

alunos uma visão diferente das que têm durante o período escolar, que é apenas uma matéria onde se 

problematiza, mas não se chega a nenhuma conclusão. Deleuze começa o texto com a questão: o que é 

Filosofia? Durante seu desenvolvimento ele discorre acerca de sua resposta: “A Filosofia é a arte de 

formar, de inventar e de fabricar conceitos”. É desenvolvida também a noção de “conceito” o qual, 

conforme afirma, “tem necessidade de personagens conceituais que contribuam para sua definição”. 

Como essas duas palavras (conceito e definição) aparecem razoavelmente no texto, trabalharei seus 

significados, para que o sentido do texto fique mais claro e de fácil entendimento. No dicionário, 

conceito se define por: opinião, ideia, juízo (que se faz de alguém ou alguma coisa). Definição: dar a 

significação, o sentido, a definição de. 

 

OBJETIVOS:  

 Trabalhar a forma como o autor (Deleuze) entende o que é Filosofia e a relação entre “conceito” e 

“definição” de forma ontológica.  

METODOLOGIA: 

 

Num primeiro momento, ocorrerá a sensibilização por meio da pergunta “O que é Filosofia?”,  sem o 

apoio do texto ainda, para que os alunos compartilhem seus pensamentos acerca da matéria. Depois, 

será distribuído um resumo sobre o texto a ser trabalhado e dado um tempo para que os alunos o 

leiam, para que seja feito o entendimento do texto em conjunto. 

 

PRODUTOS GERADOS: 

Resumo sobre o texto “O que é Filosofia?” de Deleuze. 

REFERÊNCIAS: 

DELEUZE, Gilles. O que é Filosofia?. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1988. 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: 



 

A atividade foi ótima para desenvolver mais a comunicação bolsista-aluno e atingiu seu objetivo, em 

que os alunos, após a leitura e explicação, foram capazes de entender o ponto de vista do autor 

(Deleuze) acerca do conteúdo “O que é Filsofia?”, podendo ter mais argumentos ao serem 

questionados sobre o assunto. 

 


