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Apresentação de Renata Paiva Cesar 

Flavio Manzatto de Souza1 

 

Renata Paiva Cesar, licenciada em Filosofia, é uma jovem pesquisadora da área do ensino de 

filosofia e da história da filosofia antiga. Dotada de rara sensibilidade, busca compreender a 

realidade do mundo em suas causas mais elementares. Prova disso são suas duas últimas 

publicações, À procura da substância supra-sensível e Filosofia, educação e virtude: o caminho 

para a felicidade. 

Em À procura da substância supra-sensível, de 2009, já é possível observar o cuidado e o 

respeito com o trabalho de pesquisa. O texto é fundamentado e imparcial, mesmo 

considerando a dose de subjetividade com a qual escrevemos. Exemplo disso são as 

considerações feitas nele a respeito do ser, visto pela Filosofia, como universal, e de Deus, 

como substância absolutamente imprescindível para a formação da realidade. 

Já em Filosofia, educação e virtude: o caminho para a felicidade expressa uma nova linha de 

pesquisa: a função do pensamento filosófico para o ensino. De certo modo, segue-se o mote 

do texto anterior, onde a Filosofia é tida como essencial para compreensão da formação do 

ser, no entanto amplia-se a discussão: estuda-se a importância das reflexões filosóficas no 

âmbito escolar, especialmente durante o ensino médio.  A Filosofia não é tratada apenas como 

uma disciplina do currículo escolar, mas sim como um instrumento único para colaborar com 

as práticas pedagógicas que visam o desenvolvimento moral e intelectual do aluno.  

As próximas páginas devem ser lidas com atenção, porque abordam um tema complexo, mas 

também com prazer, uma vez que o texto é fluído e as citações enriquecem a experiência. 

Filosofia, educação e virtude nos apresenta, e nos leva a compreender, a importância da 

Filosofia como prática pedagógica que colabora com o aluno na construção de um pensamento 

autocrítico e autônomo. 
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