RHOE GNÓSIS: FILOSOFIA BÁSICA PARA INICIANTES
(Projeto de Ensino em andamento)
Autores: Rafael da ROCHA¹, João Marcelo GUGELMIN1, Luis Antonio de Souza SILVA³, Nicolas Eduardo Jung
ALVES1, Mateus Henrique MOZZER1, Daniel Ivori de MATOS 2, Genildo Nascimento dos SANTOS3.
Identificação Autores: Alunos do IFC Campus Fraiburgo – Curso Técnico em Informática.2Professor orientador;
3
Professor coorientador.

Introdução. A filosofia é um estudo com uma importância expressiva, quando tratamos da formação
de um pensamento racional, e de um indivíduo capaz de exercê-lo. Gradativamente, a disciplina vem
perdendo o seu significante espaço, por visões precipitadas da importância e de sua função dentro
da sociedade e pela falta de reconhecimento dos próprios cidadãos sobre a ciência filosófica. As
maiores dúvidas a respeito da inserção da mesma, era a especulação de que haveria uma espécie
de doutrinação, se má conduzida, pelo fato de haverem de poucas instituições especializadas e
eficientes na área do curso da filosofia (SILVA, 2011). Porém, essa especulação não justifica a
eliminação da matéria. Com isso, será desenvolvido um site informativo, para o repasse de conteúdo
e conhecimento, que são vistos dentro de sala de aula na matéria de filosofia, e um aplicativo para
testar e pôr em prática o que foi aprendido. Com o fim de atingir os cursistas do 1° ano do ensino
médio, este projeto tem como objetivo auxiliar na aprendizagem dos alunos em assuntos envolvidas
na filosofia no 1° ano do ensino médio, além de apresentar a real importância da filosofia.
Materiais e Métodos. Para isso, alguns passos deverão ser seguidos. Uma análise de viabilidade e
uma pesquisa sobre métodos de aprendizagem preferidos, serão realizados por meio de um
formulário dentro do próprio campus Fraiburgo. Pesquisas bibliográficas serão realizadas de forma
contínua, até o fim do projeto, sobre temas abordados no site/app e também para a escolha do
método didático mais apropriado. Para o desenvolvimento do site será utilizado: JavaScript, PHP,
CSS e HTML. Já para o aplicativo, a tecnologia usada será o Java. Por fim, na implementação do
projeto, iremos fazer a promoção do mesmo, e testes de eficiência do projeto em escolas locais.
Resultados esperados. É esperado que no término desse projeto, haja a difusão do conhecimento e
interesse pelo mesmo na disciplina de filosofia, para que os usuários obtenham atuações
gratificantes nas provas do ENEM e vestibulares. Outro objetivo é o esclarecimento do significado
real de filosofia, e seu papel da sociedade, além da construção de um senso crítico.
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