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Acreditamos que a filosofia é essencial na vida de todos e cumpre uma função 
imprescindível. Nela, estudamos a existência e a mente humana, o saber, os 
valores éticos, a discussão sobre a verdade, etc. Hoje em dia, as pessoas acessam 
facilmente uma série de informações, todavia não conseguem estabelecer uma 
crítica no que tange ao vasto conteúdo apresentado por suas diversas vias 
tecnológicas. 
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Justificativa



A escolha desses pensadores se dá porque eles representam a base inicial da 
construção do pensamento filosófico e porque ainda possuem forte influência em 
nossa atualidade. 
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Sobre os pensadores



A música, como estratégia pedagógica, vem sendo cada vez mais uma 
ferramenta valiosa no processo de ensino-aprendizagem, pois se faz presente na 
vida dos estudantes de várias formas. Os estudantes se expressam através dela, 
buscam sentido e respostas para suas emoções e pensamentos. 
Acreditamos que a música possa fazer que os alunos tenham um maior interesse 
para o pensamento crítico e, conjuntamente, para os vários temas filosóficos. O 
trabalho de musicalização, em relação aos quatro autores que iremos trabalhar, 
pode fornecer aos estudantes um interesse maior e tornar o saber mais atrativo. 
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“Musicalização”



Objetivo Geral

Instigar o pensamento crítico-filosófico em duas Escolas do Ensino Médio de Venâncio Aires 
através da musicalização de autores clássicos do pensamento filosófico.

Objetivos Específicos

- Destacar a relevância da disciplina de filosofia como ato reflexivo.

- Proporcionar o pensamento crítico-filosófico, através da musicalização, dos pensadores Tales, 
Sócrates, Platão e Aristóteles.

- Fomentar a relação mútua de trocas de saberes e as práticas de debates.

- Apresentar o projeto na MOVACI – Mostra Venâncio-airense de Cultura e Inovação e também 
em outras possíveis mostras. 5
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Para a realização do objetivo principal do projeto, iniciaremos fazendo uma pesquisa 
sobre cada um dos filósofos escolhidos (Tales de Mileto, Sócrates, Platão e 
Aristóteles). Em seguida, faremos um breve resumo sobre o que pesquisamos, para 
que destarte, seja possível a composição das músicas sobre cada um deles. E, por 
fim, seguidamente das músicas já prontas, apresentaremos estas em todas as escolas 
de Ensino Médio de Venâncio Aires.
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Os problemas filosóficos se estendem por toda a história da filosofia (REALE; 
ANTISSERI, 2007, p. V). A filosofia clássica traz inúmeros desses problemas que 
são atuais até os dias atuais. Qual é a origem de todas as coisas? O que é a verdade? 
Quem é o ser humano? Como ele pode ser feliz? O que é justiça? Qual a natureza da 
política? O que é o bem? Todos esses questionamentos e muitos outros também se 
fazem presentes em várias músicas, ou seja, muitas músicas estão imbuídas do 
espírito filosófico. Nesses termos, o trabalho de musicalização dos filósofos 
escolhidos (Tales de Mileto, Sócrates, Platão e Aristóteles) incentivará o espírito 
crítico em relação a vários problemas enfrentados pelos alunos…
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