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RESUMO 
 
 
 
Em uma realidade em que a disciplina Filosofia retorna ao cenário nacional como 
disciplina obrigatória no quadro curricular do Ensino Médio, uma pesquisa com 
ênfase na análise da percepção do professor a respeito do desenvolvimento da 
disciplina, torna-se oportuna. O Estado de São Paulo, por meio de resolução SE nº 
06 /2005, introduziu a disciplina na sua nova matriz curricular, o que abriu um 
imenso campo para discussões a respeito do que se deve ensinar e como ensinar a 
disciplina. Assim, esta pesquisa surge como uma tentativa de reflexão acerca do 
sentido da Filosofia na rede pública de ensino médio, sob a óptica do professor, bem 
como possíveis contribuições na formação do jovem. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, de natureza qualitativa. Este estudo tem como referencial teórico a 
contribuição de pensadores que vêm ao longo do tempo refletindo, também, sobre o 
ensino de Filosofia e a sua importância no nível médio, tais como Antônio Joaquim 
Severino, Walter Omar Kohan e Silvio Gallo que, mesmo em meio às divergências 
referenciais e posicionais a respeito da pesquisa, metodologia, constituição e 
políticas para a referida disciplina, revelam, em suas produções, preocupação e 
interesse no pleno desenvolvimento e efetiva presença da Filosofia no ensino 
secundário do País.   
  
 
Palavras-chave : Filosofia, Ensino Médio, Professor, Formação do homem.  
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ABSTRACT 
 
 
 
In a reality that the subject Philosophy returns to the national scenery as a mandatory 
subject in the curriculum, a research with the emphasis on the analysis of the 
teacher's perception regarding the development of the referred subject is valuable. 
The State of São Paulo, taking the resolution SE nº06/2005, introduced the subject 
on its new curriculum matrix, fact that has opened a wide ground for discussions 
concernig what to teach e how to teach the subject. So, this research emerges as an 
attempt of reflection with regard to the importance of the Philosophy in the Public 
High School, under the teacher's point of view, as well as the possible contributions 
to the young's instruction. It consists on an exploratory research, with a qualitative 
approach. This study has, as theoretical presupposes, thinkers that have been 
reflecting, as well, about the teaching of Philosophy and its importance in high 
school. They are Antônio Joaquim Severino, Walter Omar Kohan e Silvio Gallo, who 
even among the referential and positional controversy regarding the reseach, 
methodology, constitution and policies related to the referred subject, reveal in their 
productions the concern and interest in the full development and effective presence 
of Philosophy in high school in this country. 
 
 
Keywords : Philosophy, High school, teacher, formal education. 
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INTRODUÇÃO 

 A tradição do curso de Filosofia da Unisantos, bem como a formação de seu 

corpo docente, é reconhecida em toda região. Seus professores, de maneira 

marcante, construíram um caminho que proporcionou a uma parcela significativa de 

estudantes apaixonarem-se pela Filosofia, numa relação de verdadeira filia 

(amizade) para com esta e para com o desejo já impresso nesses de serem 

multiplicadores do amor almejado. Professores como o Pe. Waldemar Valle Martins, 

José de Sá Porto, entre outros, constituem o plantel dos pensadores que inspiraram 

qualquer um dos que passaram por essa casa, contribuindo na construção do 

conhecimento. Assim, tomado pelo desejo ardente de corroborar com esse legado, 

ingressei no curso de Filosofia. A minha relação com a Filosofia vem sendo 

construída desde a juventude, quando, ao tocar nas missas celebradas pelo Pe. 

Waldemar, sentia-me extasiado com suas reflexões que, de maneira alguma, 

continham somente elementos constituintes da religião ou da moral cristã, mas 

traziam, em seu cerne, atributos de humanidade. Reflexões sobre o homem, sua 

condição, seu trabalho, o valor de sua vida, sua família e sociedade, o bem para 

com o próximo (solidariedade) ou, como ele gostava de dizer, a “busca por ser um 

Cirineu”1, permearam as estruturas formativas e existenciais de minha juventude até 

os dias atuais. 

  Após anos de tentativas, aproximadamente dez, para ingressar no curso de 

Filosofia da Unisantos, pois o mesmo era oferecido no período matutino, consegui 

cursá-lo, quando passou a ser oferecido no período noturno, o que aumentou a 

                                                 
1   Figura presente no Evangelho de S.Lucas, capítulo 23, versículo 26; Simão de Cirene, homem chamado para 
auxiliar o Cristo no carregar a Cruz. 
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procura de leigos pelo curso, até então freqüentado prioritariamente por seminaristas 

pertencentes à Diocese de Santos. 

   Um dos fatos mais significativos do percurso trilhado por mim na vida 

acadêmica foi que, ao terminar o bacharelado, postulei a entrada no Programa de 

Pós-Graduação stricto sensu em Educação desta mesma Universidade. Assim, 

cursei a licenciatura e o Mestrado em Educação concomitantemente, no primeiro 

ano. O sentimento de continuidade nos estudos sobre Filosofia, e agora no âmbito 

da pesquisa, com ênfase na educação, gerou em mim uma imensa satisfação, uma 

sensação de produtividade e vivacidade diante dos assuntos inerentes ao exercício 

da mesma. 

O primeiro pré-projeto tinha como tema a produção intelectual de Edith Stein, 

uma filósofa e pedagoga judia-alemã, objeto de estudo do trabalho de conclusão de 

curso (TCC) do bacharelado, com o título “A Educação em Edith Stein”.  

A ruptura com o primeiro pré-projeto aconteceu porque, no mesmo período, 

mais propriamente no dia 27 de janeiro de 2005, o Governo do Estado de São 

Paulo, na pessoa do Secretário da Educação, Dr. Gabriel Chalita, após consultar 

mais de 2.772 diretores de escolas, decidiu definir a nova matriz curricular estadual, 

sendo que a aprovação contou com 64% de diretores que optaram pela sugestão 

oferecida pela S.E.E. (Secretaria de Estado da Educação) de ampliar a grade 

curricular e, conseqüentemente, retomar o ensino de Filosofia como parte desse 

novo modelo curricular. A decisão levou-me à prática docente, nesta mesma rede, 

em três unidades da cidade de Santos.  
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O que primeiro se caracterizou como uma nova possibilidade de trabalho, 

também se fez como possibilidade de pesquisa: os problemas de uma re-introdução 

da Filosofia tornaram-se evidentes e carentes de estudo, muito mais, o que é esta 

disciplina hoje na rede estadual e como ela está sendo desenvolvida. Assim, 

encontrei-me diante de problemas concretos e pertinentes a este momento histórico. 

Diante de tal quadro, questões passaram a me inquietar e nortearam a 

definição temática da pesquisa, a saber: Como a disciplina foi recebida nas unidades 

escolares? Qual a novidade? A ausência de professores devidamente habilitados 

ressurge como empecilho para a permanência da disciplina no quadro curricular? Os 

conteúdos a serem trabalhados pelos professores correspondem às necessidades 

da atualidade? Existem inovações nos meios e métodos no ensino de Filosofia? 

Efetivamente, a Filosofia contribui com a construção do aluno crítico e pesquisador? 

Diversos pesquisadores da área de Filosofia como Silvio Gallo, Antônio 

Joaquim Severino, Walter Kohan dentre outros, descreveram a trilha, o percurso da 

disciplina na história nacional, ora presente no quadro curricular, ora colocada em 

desuso, algumas vezes considerada reflexiva ou revolucionária. Eles estudaram 

também qual o conteúdo trabalhado pela disciplina em suas inúmeras insurgências, 

ora com ênfase na História da Filosofia ora no desenvolvimento e entendimento de 

conceitos.  

Assim, avançando nos aspectos políticos do "porquê ensinar", bem como qual 

a sua “utilidade” ou de “quem vai ensinar”, adentra-se no momento de pensar: O que 

e como ensinar? O que se deve ensinar e como se deve ensinar? 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, apontando esta 

preocupação, proporcionou aos professores, devidamente habilitados (licenciados), 
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nos anos de 2005 e 2006, cursos de capacitação denominados Filosofia e Vida I e II, 

com uma carga horária de 176 horas, tendo como objetivo: “capacitar os professores 

da rede pública estadual para o ensino de Filosofia, enfatizando questões teórico-

metodológicas que visem à ampliação dos referenciais dos professores e a 

adequação às propostas curriculares e à legislação brasileira” 

(Cf.http://cenp.edunet.sp.gov.br/index.htm). 

Assim, esta pesquisa surge com a tentativa de reflexão acerca do sentido da 

Filosofia na rede pública de ensino médio e suas co ntribuições na formação 

do jovem sob a óptica do professor , após a re-introdução da disciplina no quadro 

curricular das U.E. (Unidades Escolares), inicialmente conseqüência da ampliação 

da carga horária pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, agora na 

condição de disciplina obrigatória em âmbito nacional, obrigatoriedade questionada 

pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo.  

Em julho de 2006 (Parecer CNE/CBE nº 38/2006), foi aprovada a presença 

obrigatória da Filosofia e Sociologia em mais de 23 mil unidades de ensino médio 

distribuídas no território nacional.  

 Por ser professor de Filosofia e por perceber que muitas das vagas do 

quadro docente das U.E. da rede pública são preenchidas também por bacharéis e 

tecnólogos de outras áreas como Direito e Pedagogia, propus-me então a pensar 

sobre o sentido da Filosofia na percepção dos professores da rede pública de 

ensino.Tive o desejo de conhecer, mais profundamente, as contribuições da 

Filosofia na formação do jovem. 

O investimento feito pelo Governo do Estado de São Paulo com a formação e 

capacitação dos professores da rede pública, com referenciais e propostas 
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apresentadas pelo quadro docente da Unicamp, foi também uma novidade para este 

tempo. No curso, os conferencistas da Unicamp, apresentaram novas propostas 

para o processo de ensino da disciplina, a fim de que ela pudesse, de maneira mais 

atraente, na realidade escolar, despertar o interesse dos discentes na iniciação ao 

filosofar. 

O retorno do ensino de Filosofia à rede estadual como disciplina 
obrigatória, antiga reivindicação de diversos setores da área 
educacional, deve ser acompanhado por ações que visem o 
aperfeiçoamento da atividade docente e a busca da qualidade do 
ensino-aprendizagem, tornando-o significativo e fundamental para o 
pleno desenvolvimento do educando em suas múltiplas capacidades. 
(Cf.cenp.edunet.sp.gov.br/filosofia/justificativa.asp) 

 

Surgem, nesse contexto, algumas questões que precisam ser realmente 

discutidas e estudadas: 

Qual o sentido da Filosofia como disciplina no quadro curricular?  

A disciplina Filosofia tem conseguido responder às prescrições da LDB no seu 

artigo 35, quando postula que o aluno do ensino médio deverá, no final do curso, ter 

o domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício 

da cidadania? 

A obrigatoriedade de 02 aulas semanais, em pelo menos 02 séries do ensino 

médio, num maior número de unidades escolares no Estado de São Paulo, nos dá 

margem para uma pesquisa que procura indicadores quanto ao sentido atual da 

disciplina Filosofia.  

A expectativa novamente está na prática do professor na construção efetiva 

do cidadão; analisar como a autonomia do professor, em sala de aula, se traduz 

concretamente; quais são os referenciais teóricos utilizados; como o professor tem 
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alcançado ou não a proposta feita pelos órgãos e legislações competentes na área 

da Educação a fim de contribuir com a constituição do jovem. 

O trabalho tem por objetivos pesquisar qual é o sentido da Filosofia na rede 

pública de ensino médio e suas contribuições na for mação do jovem, sob a 

óptica do professor. 

Para traçarmos o percurso da Filosofia na Rede Pública de Ensino e o sentido 

que está sendo dado à disciplina, faz-se necessário conhecer quem é o professor da 

disciplina no ensino médio, em especial, o professor que atualmente exerce a função 

na rede pública da Baixada Santista; qual a sua formação pessoal e profissional, 

como ele percebe a contribuição da Filosofia na formação do jovem.  

A pesquisa foi desenvolvida no campo. Fizemos o levantamento, junto à 

Diretoria de Ensino de São Vicente /SP, do número de aulas existentes no município 

de Praia Grande /SP, na região da Baixada Santista, bem como do quadro de 

professores licenciados de Filosofia. Enfatizamos a análise das respostas dadas nos 

questionários que foram aplicados de forma estruturada contendo onze questões 

abertas, semidirigidas.  

Num primeiro momento, optou-se por efetuar uma pré-entrevista com duas 

professoras de diretorias de ensino diferentes: uma licenciada em Filosofia e a outra 

com bacharelado e licenciatura em História, ministrando aulas da disciplina Filosofia 

para o ensino médio. Com o desenrolar da pesquisa, mediante constatação de 

trabalhos desenvolvidos, tendo a Diretoria de Ensino de Santos como pano de 

fundo, decidimos escolher a Diretoria de Ensino de São Vicente, mais 

especificamente a cidade de Praia Grande/SP, para o desenvolvimento do nosso 

trabalho. Outra decisão foi a aplicação de nossas entrevistas que passaram a ser 



 18

trabalhadas por meio de questionário semidirigido, com questões abertas e 

considerações pessoais. 

Este estudo tem como referenciais teóricos pensadores que vêm ao longo do 

tempo refletindo, também, sobre a prática docente do ensino de Filosofia e a sua 

importância no curso médio, tais como Antônio Joaquim Severino, Walter Omar 

Kohan e Silvio Gallo. Mesmo em meio às divergências referenciais e posicionais a 

respeito da pesquisa, metodologia, constituição e políticas para a disciplina Filosofia, 

revelam, em suas produções, preocupação e interesse pelo pleno desenvolvimento 

e efetiva presença (definitiva) da Filosofia no estudo secundário do nosso País. 

A dissertação está composta por três capítulos.  

No primeiro capítulo, tratamos da PRESENÇA DA FILOSOFIA NO ENSINO 

MÉDIO: DECISÕES POLÍTICAS, trilhando um percurso histórico em que a 

presença-ausência da disciplina Filosofia no contexto educacional nacional é a 

grande tônica. 

Já, no segundo capítulo, A FILOSOFIA HOJE NO ENSINO MÉDIO,  

evidenciamos a Filosofia como disciplina no quadro curricular, a partir de alguns 

autores como, Antônio Joaquim Severino, Walter Kohan e Silvio Gallo.  

No terceiro capítulo, O SENTIDO DA FILOSOFIA SEGUNDO A ÓPTICA DO 

PROFESSOR, apresentamos a pesquisa efetuada por meio de entrevistas 

semidirigidas, com professores licenciados, que lecionam a disciplina Filosofia na 

rede pública de ensino na cidade de Praia Grande /SP, para responder ao nosso 

problema: Qual é o sentido da Filosofia na rede pública de en sino médio e 

contribuições na formação do jovem, sob a óptica do  professor. 
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CAPÍTULO 1 - PRESENÇA DA FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO:   

DECISÕES POLÍTICAS 

 

A presença da Filosofia e da Sociologia no currículo poderá 

contribuir para a ressignificação da experiência do aluno, tanto de 

seu posicionamento e intervenção no meio social, enquanto futuro 

construtor do processo histórico, como de leitura e constituição de 

um olhar mais consistente sobre a realidade.   

     Declaração de Paris pela Filosofia

  

 

1.1 Percurso trilhado pelo ensino da Filosofia no B rasil 

A História do Brasil apresenta-se como uma história de constante 

dependência. Se, enquanto Colônia, o Brasil foi extremamente explorado no que se 

refere ao fornecimento incansável de nossas reservas minerais e vegetais a 

Portugal, tal situação não se modifica com a Independência que, forjada 

convenientemente, ocasionou a dura realidade de sermos compradores de nossos 

próprios produtos; exportávamos as matérias-primas e importávamos os produtos 

manufaturados. 

Ao contrário da América espanhola, que era dotada, pela Espanha, 
de núcleos consistentes, com relativa auto-suficiência, Portugal 
procurava manter a Colônia na mais estreita dependência, evitando 
quaisquer atividades que pudessem resultar numa perigosa 
autonomia. (CAMPOS, 1998, p. 12) 

  

Assim como as outras Colônias do mundo, também a nossa contou com a 

presença da Companhia de Jesus, fundada para contrapor-se ao avanço da 

Reforma Protestante, através do trabalho educativo e da ação missionária, sendo a 

princípio quase que os únicos centros de estudos filosóficos aqui existentes. No 
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Brasil, a presença dos jesuítas remonta ao início da colonização. Juntamente com 

Tomé de Souza (Cf. CAMPOS, 1998, p. 23), em 1549, deu-se início às atividades 

dos jesuítas no Brasil. Esses integraram-se à política colonizadora do rei de Portugal 

e foram os responsáveis, quase exclusivos, pela educação no Brasil durante 210 

anos.  

 Segundo Severino (1986, p.65), a história da educação brasileira, a partir de 

meados do século XVI a 1889, “ (...) está intimamente ligada à presença e à atuação 

da Igreja Católica, que para aqui veio logo após o descobrimento, com o propósito 

de desenvolver trabalho de evangelização missionária”. Nota-se a relevante 

presença da Igreja Católica em todos os setores do Brasil Colônia, inclusive e, 

principalmente, na educação implantada, já neste período, sob a influência marcante 

da Filosofia, nos moldes da escolástica.  

Mesmo com a Independência proclamada, com ares de continuísmo, não se 

conseguiu efetuar grandes transformações no País. Se, pelo lado econômico, 

obteve-se a liberação do comércio internacional, pelo político, o poder permaneceu 

nas mãos da monarquia, bem como manteve-se o tráfico de escravos.  

O cenário nacional pode ser retratado de forma vinculada ao capitalismo 

europeu, alimentado pelas práticas mercantilistas, desde o seu “descobrimento”. 

Esta concepção de mundo desempenha, assim uma função 
ideológica: camufla as reais condições da existência social e ainda 
faz com que a sociedade as represente como legítimas, merecedoras 
de todo assentimento. A impregnação ideológica ajuda a manter 
inalteradas as condições objetivas da existência (alienação objetiva) 
e reforça a percepção enviesada dessas condições pela consciência 
(alienação subjetiva). (SEVERINO, 1986, p. 70). 
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O modelo de sociedade existente foi sustentado pelo ideário católico, 

servindo-se dele, a classe dominante, como instrumento para manobra de massa, 

visando sustentar seu status quo. Isto não significou que a elite brasileira e os 

governantes tivessem uma adesão real à prática doutrinal.  

De acordo com Severino (1986, p.71), 

 

O teor da doutrina católica tem fundamentos conceituais filosófico-
ideológicos. O homem, assim como a natureza, é obra da criação 
divina. Deus é entendido como ser pessoal livre, que atua criando e 
intervindo na história dos homens. [...] Tanto enquanto indivíduo 
como enquanto sociedade, os homens precisam desenvolver um 
comportamento que os recupere dessa perda. Para isto é ajudado 
pela Igreja, instituição que é considerada a fiel depositária da 
verdade revelada por Cristo, que lhe conferiu a tarefa de evangelizar 
todos os povos do mundo, encaminhando-os para a salvação eterna, 
que se dará pela recuperação do estado de graça perdido pelo 
pecado original.  

 

Assim, explicitamente, o desejo dos jesuítas, enviados pela Igreja para as 

tarefas de evangelização e educação da nova Colônia, é formar o bom cristão. O 

Brasil nasce sob a insígnia da tradição filosófica tomista, determinando, por sua 

força, o atrofiamento de qualquer outro tipo de reflexão filosófica que surgisse: 

 

O tomismo é a forma mais perfeita e acabada do modo metafísico de 
pensar, no sentido que a metafísica assumiu na tradição cultural do 
Ocidente. Trata-se do exame, pela razão humana, dos princípios e 
causas primeiras que são condições de existência dos entes. Torna-
se então uma doutrina do ser em geral, enquanto ser, 
desconsiderando-se suas determinações particulares. É assim o 
sistema das condições ontológicas que tornam possíveis a existência 
real de todos os entes. (SEVERINO, 2001, p. 34) 
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A base do pensamento tomista está alicerçada na teoria aristotélica, 

cristianizada por S.Tomás de Aquino, ainda repleta de idéias da teoria platônica 

também já modelada, conforme o pensamento de Santo Agostinho, tendo por eixo a 

compreensão da realidade de maneira metafísica, também pela crença na existência 

de Deus, criador de tudo, bem como pela imortalidade da alma. 

A teoria adotada é essencialista, assim como na visão de Platão e Aristóteles, 

mas dessa vez cristianizada e interligada com os diversos aspectos da vida social. 

Assim à metafísica corresponderão uma ética e uma política também 
essencialistas. Os valores, enquanto critérios da ação ética e ação 
política, estão inscritos na própria essência humana. E o objetivo da 
ação do homem só pode ser o mesmo da realização de sua própria 
essência. (SEVERINO, 2001, p. 35) 

 

A influência tomista remonta à história da civilização ocidental, principalmente 

no período do Medievo, em que a Igreja, por meio da sua pedagogia escolástica, 

buscou a hegemonia do pensamento. Esse pensamento tomista evidencia sua 

ruptura a partir do movimento renascentista. Diferente do contexto europeu, Portugal 

e o Brasil experimentaram essa transformação tardiamente (na reforma pombalina), 

somente a partir do Iluminismo, com a “adoção” da teoria positivista. 

O ideário iluminista desestrutura a hegemonia da educação jesuítica, que 

perdura até a expulsão da Companhia de Jesus, ocorrida na reforma educacional 

empreendida pelo Marquês de Pombal, no século XVIII, sem, no entanto, eliminar o 

ideário jesuítico. A Filosofia, nesse período, passa a ser considerada como ciência 

natural, numa perspectiva pragmática e utilitária. (cf. ALVES, 2002, p. 15). 
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No Brasil, a influência iluminista é ainda mais tardia e, no meu 
entendimento, o ethos escolástico calou tão fundo na cultura 
brasileira, seja mediante a evangelização cristã, seja através da 
pedagogia desenvolvida no ensino básico, que até hoje ele ainda 
marca a cosmovisão da maioria da população, a influência positivista 
não conseguindo se impor nem com tamanha profundidade nem com 
tão vasta extensão. (SEVERINO, 2001, p. 36) 

 

Com a presença da Família Real portuguesa, no Brasil, em 1808, elevando a 

Colônia à condição de Reino Unido, e durante o período denominado pelos 

historiadores de Imperial, não houve mudanças significativas em relação à disciplina 

Filosofia, situação que se transformará com a Proclamação da República: 

[...] com a Proclamação da República, a presença da Filosofia no 
ensino escolar brasileiro, que até então havia sido um ponto pacífico 
desde o início da colonização, muda de rumo radicalmente. (ALVES, 
2002, p. 24) 

 

A educação pública, na Primeira República, passa a ser prerrogativa do 

Estado; assim, após romper com a Igreja Católica e com a Monarquia, o sistema 

educacional passa a ser utilizado como aparelho ideológico do governo brasileiro. 

Uma das figuras mais importantes deste período é Benjamim Constant que, com 

enfoque positivista, em 1890, retira do currículo escolar, pela primeira vez, a 

disciplina Filosofia: 

As várias reformas empreendidas nas três primeiras décadas da 
nascente República do Brasil, de Benjamin Constant (1890) até a de 
Rocha Vaz (1925), são expressão dessa oposição entre o “espírito 
literário” e o “espírito científico” na organização da educação escolar. 
A situação da filosofia no ensino secundário estava condicionada a 
esse embate, que ora incluía ora retirava a filosofia do currículo. 
(ALVES, 2002, p. 29) 
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O avanço do positivismo, longe de ser um mal, passa a ser um instigador de 

uma sistematização do neotomismo no Brasil. A influência das instituições 

acadêmicas católicas, na formação dos intelectuais neotomistas, é inegável; o fato 

mais relevante é o da emergência de novos paradigmas em conformidade, mas de 

certa maneira maculando a pureza do paradigma tomista existente. Segundo Urbano 

Zilles, o neotomismo pode ser caracterizado da seguinte maneira: 

É a filosofia aceita pela Igreja Católica como base racional de 
explicação dos dogmas da fé. Mas é uma filosofia autônoma e aberta 
a todos os problemas modernos. Como sistema apresenta 
extraordinária coerência interna, sendo ensinada em inúmeros 
estabelecimentos em todo o mundo. Sua vitalidade ainda não se 
esgotou. Talvez renasça com novo vigor para clarear os, muitas 
vezes, obscuros fundamentos filosóficos das múltiplas e quase 
contraditórias teologias no século XX, restabelecendo o equilíbrio e 
unidade fundamental. (apud SEVERINO, 2001, p.38) 

 

A influência dos novos pensamentos filosóficos, advinda das novas 

tendências européias como a dos humanistas, raciovitalistas e existencialistas, 

desenvolve uma postura de convivência entre os paradigmas neotomistas e 

humanistas, sendo determinado por muitos, como nos diz Severino, de “humanismo 

cristão”. 

É preciso salientar o nome de alguns pensadores essenciais, pioneiros do 

neotomismo brasileiro, ou seja, deste novo paradigma, o do “humanismo cristão”. 

Pensadores que, na produção árdua da história intelectual do Brasil, tornaram-se 

colaboradores fiéis do pensamento filosófico-cristão, entre eles: Charles de Sentroul; 

Leonel Franca (um dos representantes decisivos na evolução do pensamento 

tomista no Brasil); Roberto Sabóia de Medeiros; Antonio Alves de Siqueira; Aloísio 

Mosca de Carvalho; Maurílio Penido; Castro Nery; Alceu Amoroso Lima; Leonardo 

Van Acker; Alexandre Correa; Geraldo Pinheiro Machado; Artur Versiani Velloso; 
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Francisco Leme. Já dos pensadores mais atuais podemos citar: Carlos Lopes de 

Mattos; Ubiratan Borges de Macedo; Dom Beda Kruse; Evaldo Pauli; Lulo Brandão; 

José Geraldo Vidigal de Carvalho; Stanislavs Ladusans. Na região da Baixada 

Santista, nos últimos anos, o Pe. Waldemar Valle Martins, primeiro reitor da 

Universidade Católica de Santos, destacou-se como estudioso das obras tomistas, 

tendo participado da tradução atual de dois volumes da “Summa Teológica” de 

Tomás de Aquino publicadas pela editora Loyola a partir de 2001. 

Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, através do golpe de Estado de 

1930, marcou-se um novo período na condução das estruturas nacionais. Para dar 

sustentação política e ideológica ao novo governo, fez-se necessário um conjunto de 

reformas nas estruturas do poder central. Nesse período, a educação possuía 

caráter elitizante, e a Filosofia figurava no ciclo complementar como História da 

Filosofia e como Lógica. Já, na Reforma Gustavo Capanema (1942), a Filosofia foi 

indicada como disciplina obrigatória nas 2ª e 3ª séries do curso clássico e na 3ª série 

do científico. 

Em 1951, acontecem reduções no número de aulas atribuídas à disciplina, 

promovendo uma gradativa extinção da Filosofia como disciplina obrigatória: 

[...] o processo de extinção da filosofia dos currículos dos cursos 
secundários, que teve início com a redução gradativa do número de 
horas-aula semanais, se acentuou a partir do momento em que 
perdeu seu caráter de obrigatória e passou a ser uma disciplina 
complementar, depois optativa [...] (SOUZA apud ALVES, 2002, 
p.34). 

 

Em 1964, a educação brasileira viveu um período de grandes dificuldades e 

transformações, a partir da ditadura militar, período que pode ser caracterizado 

como de cerceamento da reflexão crítica, da liberdade de expressão e de 



26 
 

consciência. No ensino, a troca da disciplina Filosofia pelas disciplinas E.M.C. 

(Educação Moral e Cívica) e O.S.P.B. (Organização Social e Política Brasileira), 

caracterizaram a posição manipuladora do Estado Brasileiro. Faz-se necessário 

mencionar a postura de inúmeros professores que lutaram pela permanência da 

disciplina Filosofia nos quadros curriculares das escolas, principalmente nas de 

ensino público; muitos destes negaram-se a ministrar outras disciplinas e ficaram 

adidos nas unidades escolares.  

O currículo, por isso, deveria ser cuidadosamente pensado, evitando-
se ao máximo criar situações em que idéias contrárias ao status quo 
estabelecido fossem veiculadas. A filosofia disciplina naturalmente 
voltada para a discussão de idéias, sistemas, teorias etc., logo ganha 
antipatia dos ideólogos do poder constituído, e a sua retirada do 
currículo passa então a ser cogitada como uma necessidade, em 
nome da Segurança Nacional. (ALVES, 2002, p. 38). 

 

A extinção definitiva da disciplina virá com a promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases de agosto de 1971, mais propriamente a lei n.5.692, que reestruturou o 

ensino de 1º e 2º graus, situação que perdurou até o final do regime ditatorial no 

Brasil. 

Após a promulgação da lei n. 5.692/71, que implicou a retirada da 
filosofia do currículo do ensino secundário, surgiram vários 
movimentos de protesto contra essa situação, reivindicando a 
reintrodução da filosofia no currículo. (ALVES, 2002, p. 42). 

 

Na década de 80, no Rio de Janeiro, o Conselho Estadual de Educação re-

introduz a disciplina, mas segundo os moldes do ESN (Estado de Segurança 

Nacional), de modo figurativo, tratando de aspectos metafísicos, entre outros, e não 

da capacidade crítico-reflexiva.  
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O retorno da filosofia ao currículo ocorrido nesse contexto – e tudo 
indica que fez parte da estratégia mais ampla do ESN para a 
recomposição da sua hegemonia, dado o caráter “subversivo” 
atribuído à filosofia, sua associação com o pensamento crítico e com 
a transformação da realidade -, ao contrário de ser um “entrave”, viria 
referendar o discurso oficial da democratização da sociedade e, com 
ele o próprio ESN. (SILVEIRA apud ALVES, 2002, p. 49) 

 

Na verdade, com esta re-inserção da disciplina nos moldes ESN, o que 

acontece é o arrefecimento na luta pela obrigatoriedade da disciplina no 2º grau, 

gerando certo conformismo no professorado. 

É bem verdade que outros tantos professores lutaram incansavelmente pela 

re-inserção da disciplina com uma relevância maior do que a até então existente, 

quando era colocada como optativa pelas unidades escolares. Convém ressaltar que 

a condição de optativa não era garantia de presença da disciplina no currículo 

escolar, seja por uma contracultura adotada pelas autoridades competentes em 

relação à disciplina Filosofia, seja pelo esquecimento provocado devido ao próprio 

processo optativo a que ela foi submetida. 

Segundo Pechula (2005, p. 487), 

A disciplina de filosofia, em razão de sua história inconstante e de 
sua condição facultativa nas escolas de ensino médio, sempre 
enfrentou problemas em relação à construção de sua identidade, de 
seu papel e, conseqüentemente, com a elaboração dos conteúdos 
programáticos, que pudessem lhe oferecer uma certa 
homogeneidade. Esta problemática colocou e, invariavelmente, 
coloca a disciplina em uma condição marginal diante das demais. 
Isso tem provocado uma situação muito diversificada quanto à 
valoração da disciplina, pautada pela subjetividade junto às 
diretorias, às escolas, aos professores e alunos. 
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Uma mudança relevante configurou-se com a atual Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira, Lei 9.394/96, aprovada em 20 de dezembro de 1996. O 

artigo 36, Parágrafo 1º, Item III, determina que o educando, ao final do Ensino 

Médio, tenha o “domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários 

ao exercício da cidadania”. Esta referência demonstra que o educando, no término 

do ensino médio, deveria possuir, como aspecto de sua formação, uma postura 

compromissada com a cidadania nos diversos âmbitos de sua convivência, 

assumindo assim o papel de sujeito e agente de transformações sociais e políticas. 

Na verdade, a LDB de 1996 é ambígua no que diz respeito à presença ou não 

da disciplina como obrigatória no currículo.  

Em outubro de 2001, o deputado federal Padre Roque, do PT do Paraná, 

sociólogo e professor de Filosofia, apresenta projeto de Lei que torna explícita a 

obrigatoriedade do ensino de Filosofia e Sociologia no ensino médio. Após 

aprovação da Câmara dos Deputados por unanimidade, o projeto é encaminhado 

para sanção presidencial, sendo vetado pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 

No ano de 2003, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) promoveu, pela primeira vez, no Brasil, uma mesa-

redonda por ocasião do Dia Internacional da Filosofia, no dia 20 de novembro, na 

cidade de Brasília. O evento discutiu o seguinte tema: "A importância da Filosofia no 

mundo de hoje e sua volta ao Ensino Médio". 

Neste mesmo período, alguns estados da Federação passaram a incluir a 

disciplina Filosofia como obrigatória nos quadros curriculares das unidades públicas, 

ultrapassando a visão de transversalidade proposta pela LDB de 1996, assumindo a 
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disciplina como relevante na construção direta da capacidade crítico-reflexiva dos 

discentes. 

[...] justifica-se a inclusão da filosofia no ensino médio com base na 
necessidade que as sociedades tecnológicas e o próprio sistema 
produtivo têm de que o indivíduo seja criativo, com iniciativa própria e 
capaz de adaptar-se a situações novas etc., o que demanda, 
segundo o documento, uma educação de cunho mais geral e 
humanista, que prepare indivíduos capazes de colaboração mútua e 
consciente nesse processo. (ALVES, 2002, p. 96).  

  

 Somente a partir de julho de 2006 é que a presença da Filosofia, no currículo 

escolar, torna-se obrigatória em âmbito nacional, nas mais de 23 mil unidades de 

ensino médio, conforme o Parecer CNE/CBE Nº: 38/2006 datado em 07/07/06. Essa 

obrigatoriedade foi questionada recentemente pelo Conselho Estadual de Educação 

de São Paulo, conforme Indicação CEE nº 62/2006 aprovada em 20-09-2006. 

  

1.2  A re-introdução da Filosofia na Rede Pública d o Estado de São Paulo 

 

Acreditamos que a re-introdução da Filosofia, como disciplina no quadro 

curricular, pode colaborar com a inserção dos jovens na construção do processo 

reflexivo-filosófico. 

Faz-se oportuno citar o itinerário da luta travada pelo movimento de 

professores e outros setores da sociedade, pela volta da Filosofia ao currículo, 

excluída no período ditatorial, bem como as propostas aceitas e formuladas pela 

CENP/SEE/SP (Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas) em períodos e 

governos distintos para efetivação dessa disciplina. 
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O movimento remonta à década de 80, tanto em caráter nacional como 

estadual, enfatizando-se a dinâmica em âmbito estadual.  

Após alguns contatos com professores que participaram desse processo, bem 

como após ter feito leitura de artigos fornecidos pelo Ms. Prof. Francisco P. Greter 

(que participou de todos os períodos do movimento, inclusive trabalhando na CENP, 

na composição do programa e conteúdo da Filosofia para o então 2º grau) e de 

textos diversos referentes à história do movimento pela volta da Filosofia na 

educação paulista, percebe-se que o assunto é extenso e fonte para outros 

trabalhos de pesquisas.  

A promoção de diversos encontros, seminários, debates foram pontos fortes 

de unidade na diversidade de idéias, envolvendo professores da rede pública de 

ensino, professores universitários como Antônio Joaquim Severino, Franklin 

Leopoldo e Silva e Celso Favaretto; a Associação dos Professores do Estado de 

São Paulo; Associação Filosófica do Estado de São Paulo (AFESP) e a Sociedade 

de Estudos e Atividades Filosóficas (SEAF), que sempre congregaram suas forças 

para valorizar a contribuição da reflexão filosófica na formação da cidadania aliada à 

técnica esperada da época, enfatizando o trabalho em conjunto com as demais 

disciplinas que compunham o quadro curricular.  

Em 27 de janeiro de 2005, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Educação, após uma consulta “on-line” a mais de 2.772 diretores de 

escolas, definiu a nova matriz curricular estadual, aprovada por 64% de diretores, 

que optaram pela sugestão da S.E. de ampliação da grade curricular.  
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Segundo a Resolução SE Nº 06 /2005, a matriz curricular ficou assim definida: 

Artigo 1º - O ensino médio diurno será estruturado em três séries 
anuais, com a carga horária estabelecida para cada série 
desenvolvida em 200 dias de efetivo trabalho escolar, observada a 
devida correspondência sempre que adotada a organização 
semestral. 
Artigo 2º - Na organização curricular do ensino médio diurno, as 
escolas deverão garantir o desenvolvimento de 6 aulas diárias, com 
a duração de 50 minutos cada, totalizando 30 aulas semanais e 
1.200 aulas anuais. 
Parágrafo único - A distribuição da carga horária das áreas e 
disciplinas, que compõem a matriz curricular do ensino médio diurno, 
consta do Anexo que integra a presente resolução. 
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial as 
Resoluções Nº 182/1996, 07/1998, 10/1998, 28/1998 e 49/1998. 

 

Como conseqüência da ampliação do quadro curricular, a disciplina Filosofia 

passou a ser oferecida com duas aulas por semana para os alunos do primeiro e 

segundo anos do ensino médio diurno. Já a Sociologia e a Psicologia não tiveram a 

mesma oportunidade: as escolas podem optar por duas aulas semanais dessas 

disciplinas ou a continuação da Filosofia, no terceiro ano. 

As outras horas podem ser usadas para uma aula a mais de Português, 

Matemática, História e Geografia nos primeiros e segundos anos. No terceiro ano, a 

escola pode optar por uma aula a mais de Química, Física ou Biologia. 
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O Quadro Curricular ficou assim: 

 

Componentes Curriculares 
Séries 

1ª 2ª 3ª 

Base Nacional Comum 

  

L. Portuguesa e Literatura 5 5 6 

Educação Artística 2 2   

Educação Física 2 2 2 

* 

Matemática 5 5 5 

Biologia 2 2 2* 

Física 2 2 2* 

Química 2 2 2* 

  Geografia 3 3 3 

  História 3 3 3 
Total da Base Comum 26 26 26 
Parte Diversificada   Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 

 
** 

Filosofia 2 2 ** 

Sociologia     ** 

Psicologia     ** 
Total da Parte Diversificada       
Total Geral 30 30 30 
  
(*) incluir mais 1 aula para uma das três disciplinas (Física - Química ou Biologia) na 3ª Série 
(**) Destinar duas aulas na 3ª série para uma das três disciplinas (Filosofia - Sociologia ou 
Psicologia) 

 

Motivada pela ampliação do quadro curricular e posterior re-introdução da 

disciplina Filosofia como obrigatória, a Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo proporcionou, nos anos de 2005 e 2006, cursos de capacitação para 

professores licenciados, denominados Filosofia e Vida I e Filosofia e Vida II, que 

foram ministrados de forma presencial com encontros em hotéis na cidade Serra 

Negra e Lindóia e também pelo sistema tecnológico desenvolvido pela Unicamp 
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denominado TelEduc2, em que os professores tinham o compromisso, monitorados 

por assessores técnicos pedagógicos, de postarem suas atividades, estudos 

realizados, sugestão de planos de aulas e metodologias a serem trabalhadas em 

sala de aula, via internet. Os professores, em dias previamente determinados, 

deveriam assistir a vídeo-conferências nas quais a participação interativa 

conferencista-docente era possível mediante câmera e microfone instalados nas 

salas em que se encontravam os docentes. A coordenação geral foi estruturada pela 

Unicamp que designava monitores, alunos do seu programa de pós-graduação, para 

acompanharem todo o processo. Por fim, foram aprovados os docentes que haviam 

desenvolvido 70% das atividades e possuíam o número mínimo de comparecimento 

às vídeos-conferências e encontros presenciais. Em menos de dois anos, também 

nesse período, o Governo do Estado realizou dois concursos públicos para 

provimento de vagas para algumas disciplinas vacantes, entre elas, a Filosofia. O 

primeiro aconteceu, no segundo semestre de 2005, após o período de capacitação 

presencial no curso Filosofia e Vida I, e o segundo, no primeiro semestre de 2007. O 

concurso de 2005 teve o número de 231 professores aprovados; já o de 2007, ainda 

está em andamento. 

 Na contramão da luta e do percurso trilhado pela re-introdução da disciplina 

Filosofia no quadro curricular, em âmbito nacional e, por conseqüência no Estado de 

São Paulo, após a resolução CNE/CEB n.º 04/2006, que dá o prazo de 01 ano para 

a implantação da disciplina no quadro curricular das unidades escolares de todos os 

Estados da União, o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, na 

Indicação 62/2006, aprovada em 20-09-2006, pronunciou-se pela não 

                                                 
2  O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na Web. Ele foi concebido 
tendo como alvo o processo de formação de professores para informática educativa, baseado na metodologia de 
formação contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Nied (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) 
da Unicamp. 
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obrigatoriedade da introdução da Filosofia e também da Sociologia no ano de 2007 

em sua jurisdição. No posicionamento, adotado no ano de 2006 pelo CEE / SP, 

consta a afirmação de respeito, pelo disciplinado pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, na permanência da disciplina Filosofia nas escolas estaduais, 

mesmo porque havia apenas 01 ano de re-introdução dessa, no quadro curricular do 

ensino médio da rede pública de ensino.  

No capítulo que se segue, procuramos apresentar a Filosofia não como um 

ramo do saber, mas como disciplina acadêmica do currículo secundário, que 

possibilita, aos educandos, o primeiro acesso às produções teóricas e culturais, aos 

conhecimentos científicos e às manifestações artísticas elaboradas pela 

humanidade, bem como uma compreensão ampla e crítica da realidade 

contemporânea. Mais ainda: contribui para a ressignificação da experiência do 

aluno, para afirmar sua singularidade e problematizar seus valores, para leitura e 

olhar mais consistente sobre a realidade, para sua crítica e tomada de posição 

diante da vida. 
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CAPÍTULO 2 - A FILOSOFIA HOJE NO ENSINO MÉDIO 

 

“Até então não é possível aprender qualquer filosofia; pois onde 

esta se encontra, quem a possui segundo quais características 

se pode reconhecê-la? Só é possível aprender a filosofar, ou 

seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus 

princípios universais em certas tentativas filosóficas já 

existentes.”·     

              Kant 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a reflexão de alguns educadores a respeito do 

sentido da Filosofia na formação do jovem. De que maneira eles percebem a 

contribuição dessa disciplina, presente no contexto educacional vigente. Muitos 

educadores têm publicado artigos, livros e pesquisas sobre o ensino de Filosofia, 

seja na área da Filosofia para crianças, seja na área destinada ao público jovem do 

ensino médio. A riqueza de reflexões e pensamentos sobre a temática oferece-nos 

uma grande quantidade de material a ser trabalhada para fins de pesquisa. Neste 

capítulo, trazer algumas reflexões feitas por três educadores que têm desenvolvido a 

atividade, entre outras, de pensar a disciplina Filosofia no ensino médio. São eles: 

Antônio Joaquim Severino, Walter Omar Kohan e Silvio Gallo.    

Iniciamos nossa reflexão, remetendo-nos ao significado da palavra Filosofia 

na Grécia Clássica e sua proposta primeira de busca da verdade e conseqüente 

perfeição do homem. 
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A palavra Filosofia origina-se da composição de duas palavras: “Philo” 

(amigo) e “Sophia” (sabedoria); as duas caracterizam o amor, a amizade pela 

Sabedoria, o que descarta a possibilidade de a Filosofia considerar-se a própria 

Sabedoria. Num primeiro momento, para não se contrapor à sabedoria plena e 

completa pertencente aos deuses gregos, como afirmou Pitágoras, e, num segundo 

momento, por caracterizar-se como aquela que busca a verdade, incansável, 

constantemente.  

Segundo a etimologia, Filosofia, do grego “philosophia”, quer dizer “amor à 

sabedoria”. Não pretendemos trabalhar o sentido da Filosofia em outro patamar, não 

como a arte ensinada na “ágora” de Atenas e sim como disciplina presente no 

quadro curricular das unidades escolares do ensino médio, especificamente no 

Estado de São Paulo.  

Em Atenas (Grécia Clássica), buscava-se a formação integral do homem para 

se conquistar a “areté”3 (perfeição). A proposta da CENP (Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no 

texto datado de 21 de março de 2005 e intitulado “A Filosofia no currículo escolar”, 

para justificar a presença da disciplina no quadro curricular a partir daquele ano, 

guarda certa semelhança com a proposta grega ao explicitar o sentido da Filosofia 

nesse nível de ensino. O texto propõe os seguintes pontos:  

a) Instrumento capaz de auxiliar o indivíduo em sua formação integral. 

b) Formação ampliada pelo exercício ininterrupto do pensamento. 

                                                 
3  Estudar a areté no contexto histórico grego nos remete a vários sentidos dados à palavra ao longo de sua 
história, tanto por Platão como nas obras clássicas: Ilíada e Odisséia. Utilizamos a areté no seu sentido mais 
amplo, o da modificabilidade do homem rumo à perfeição, ao ideal do homem grego, harmonizado no corpo e na 
mente. 
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c) Um verdadeiro portal por onde irrompem os raios luminosos da consciência 

criativa, do exercício de cidadania, da paixão pelo saber. 

Na verdade, tem-se um texto muito mais poético do que filosófico-prático, que 

demonstra o conhecimento do Secretário da Educação do ano de 2005 das diversas 

áreas que podem ser trabalhadas na disciplina Filosofia.  

Mesmo que longe desta busca pelo ideal proposto pelo Secretário de 

Educação, numa perspectiva socrática, o jovem traz dentro de si uma tendência 

natural para o saber e essa busca natural pela verdade precisa ser trabalhada, 

mesmo em meio a uma crise de contracultura4 e valores em que vive a juventude de 

hoje. O que atraía os jovens em Sócrates era a busca pela verdade conduzida por 

meio da “maiêutica”5, essa pode ser um instrumento eficaz para chamar a sua 

atenção, e, quem sabe, conduzí-los para a liberdade, fruto da busca pela verdade, 

proporcionada também pela educação. 

 A educação é o lugar do encontro consigo mesmo, com o outro e com o 

mundo, é o lugar da mistificação; é a possibilidade de construir-se os valores que 

implicarão na ação prática de humanização, como afirma Severino: 

 

Afinal, a educação, seja como prática, seja como teoria, é lugar 
privilegiado para a mistificação, eis que ela lida necessariamente 
com valores, interferindo de modo direto na questão dos interesses 
que perpassam a ação humana. (1993, p. 21). 

  

                                                 
4  Contracultura aqui é entendida como uma contradição dos valores culturais básicos para vivência em nossa 
sociedade, que por diversas vezes, principalmente pelos jovens, é questionada. 
5  Referência a maiêutica (método socrático), é o momento do “parto” intelectual da procura da verdade no 
interior do homem. 
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 Entende-se que a educação perpassa toda a constituição sociohistórica do 

homem, num processo gradual e existencial, processo que vai sendo construído a 

partir de uma práxis existencial do homem. 

 De acordo com Severino, a tarefa da educação é contribuir diretamente na 

formação do jovem, e é aí que a Filosofia tem papel imprescindível. A formação 

concretiza-se quando o jovem consegue situar-se no contexto de mundo, quando se 

dá conta do sentido de sua vida e de sua existência. À medida que ele vai trilhando 

seu percurso pessoal de conhecimento, o amadurecimento torna-se uma 

conseqüência das descobertas feitas por ele ao longo dessa caminhada, tudo está 

implicado no caminho: pessoas, situações, o mundo de maneira geral, tudo o que já 

foi percorrido e o que resta a ser. É na educação que o processo é formalizado 

sistematicamente: 

Nós nos formamos quando nos damos conta do sentido de nossa 
existência, quando tomamos consciência do que viemos fazer no 
planeta, do porque vivemos. É claro que nós não nascemos sabendo 
disso e nem chegamos aos sete anos, na escola, na estaca zero. 
Embora as pessoas já venham aprendendo coisas e se formando 
desde o nascimento, no ambiente familiar e no ambiente social, só 
nas instituições formais de ensino, tornadas necessárias em 
decorrência da complexidade das sociedades contemporâneas, essa 
aprendizagem e essa formação passam a ser trabalhadas de forma 
intencional e sistemática. (SEVERINO, 2002, p. 185). 

 

 Nas descobertas feitas pelos jovens, no sentido e significado dado às coisas e 

situações, dever-se-á levar em consideração a capacidade que eles têm de perceber 

subjetivamente a realidades que os cerca. A participação da disciplina Filosofia no 

processo de sentido e significado é fundamental: 

 

É por tudo isso que não pode haver educação, verdadeiramente 
formativa, sem a participação, sem o exercício e o cultivo da filosofia, 
em todos os momentos de formação das pessoas, do ensino 
fundamental ao superior. (SEVERINO, 2002, p. 187.) 
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 A Filosofia, como disciplina, contribui diretamente com o situar-se do jovem no 

mundo, quando, nesse período da sua vida, ele adentra o universo da cultura 

simbólica, da sociabilidade e do mundo do trabalho. É a Filosofia que dará o sentido 

existencial da realidade que cerca o jovem. A ciência e a técnica por deterem-se no 

mundo das coisas e de suas funcionabilidades, sendo facilitadoras da vida humana, 

têm dificuldades em tratar de assuntos que sejam pertinentes à construção da 

cidadania ou da dignidade humana. 

 É na transição do mundo da criança para o mundo do adulto, ou seja, no 

mundo jovem, que o papel da Filosofia, enquanto disciplina sistematizada irá 

desempenhar sua mais importante contribuição: a autoconstrução do sujeito crítico e 

reflexivo. O auxílio fundamental da Filosofia, na formação do jovem, justifica a luta 

pela presença da disciplina no quadro curricular das unidades escolares em âmbito 

nacional.    

No que concerne à formação dos adolescentes no ensino médio, a 
formação filosófica é ainda mais imprescindível e, por isso, é preciso 
lutar contra os fatos e providenciar para que sejam criadas as 
condições para que seu ensino venha a ocorrer de forma sistemática. 
(SEVERINO, 2002, p. 190). 

 

 Na mesma análise da Filosofia no ensino médio hoje, tomamos como 

referência a dissertação de mestrado do pesquisador Walace Soares de Oliveira, da 

Universidade Estadual de Londrina, intitulada “Educação Filosófica: Uma proposta 

para a Construção da Cidadania”, do ano de 2007. Oliveira (2007) traz uma 

importante contribuição para a pesquisa acadêmica, ao dialogar com educadores 

que trazem reflexões e pareceres sobre a Filosofia no ensino médio, bem como ao 

analisar a relação existente entre professor-aluno. Foram cinco os autores que 
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participaram dessa pesquisa, a saber, Silvio Gallo, Paulo Giraldelli Jr., Walter Omar 

Kohan, Dermeval Saviani e Antônio Joaquim Severino. 

 Oliveira (2007) discute com esses educadores preocupações e anseios da 

educação brasileira no que tange à presença da Filosofia como disciplina relevante 

no processo de construção da cidadania. Dos enfoques trabalhados pelo 

pesquisador, pretendemos analisar as falas contidas nas entrevistas, direcionadas 

ao sentido dessa disciplina no ensino médio.  

 Algumas questões foram levantadas para estimular o diálogo e discussões 

pertinentes sobre a disciplina Filosofia.   

 Decidimos por analisar as respostas dadas pelos educadores Antônio 

Joaquim Severino, Walter Omar Kohan e Silvio Gallo sendo, esses, referenciais 

teóricos de nossa pesquisa. Essa mesma fonte, bem como as opiniões dos demais 

educadores, podem ser um precioso material para outras pesquisas, artigos e 

reflexões sobre o assunto, sendo utilizadas como instrumentos para trabalhos 

futuros.   

 A primeira questão proposta por Oliveira (2007) aborda o retorno da Filosofia 

no Ensino Médio e a contribuição da disciplina na formação do nosso jovem hoje.  

 Sobre essa questão, Severino apresenta alguns pontos que são fundamentais 

na compreensão de sua visão sobre o contexto atual da presença da Filosofia no 

ensino público. Para ele, o retorno da Filosofia no quadro curricular do ensino médio 

é uma “importante conquista”, uma valiosa e significativa contribuição na formação 

do jovem e sua funcionabilidade, é um relevante instrumento formativo do jovem 

nessa faixa etária. 
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Entendo que o fundamental na formação do adolescente é levá-lo a 
uma ressignificação de sua experiência existencial, de forma que 
possa se situar mais adequadamente no contexto da experiência da 
cultura envolvente, da vida histórico-social que atravessa, como ser 
humano. (SEVERINO apud OLIVEIRA, 2007, p. 67) 

 

 A re-introdução da Filosofia no ensino médio possibilita a construção desta re-

significação, da experiência existencial do sujeito, sendo contributo na formação de 

sua “identidade pessoal”, sempre inserida num “contexto social”. 

 O cerne ou valor central apresentado por Severino é o da dignidade humana, 

devendo ser alcançada pelo jovem que identifica, ao longo de sua vida, valores 

positivos, construindo assim sua experiência existencial, percebendo-se e 

percebendo o outro e tudo o que está à sua volta. 

 Severino afirma que os saberes técnico-científicos, isoladamente, não são 

capazes de mostrar aos jovens dimensões dos valores constituintes da dignidade 

humana, da cidadania. Tais saberes são fundamentais, enquanto facilitadores da 

vida cotidiana e prática-instrumental, mas incapazes de, a partir de si mesmos, 

refletirem sobre a existência humana. 

 Os conhecimentos científicos são o que são e somente deixam de ser, 

quando as estruturas que o cercam, cedem espaços para novos paradigmas66.. Em 

momento algum descartamos os conhecimentos científicos como importantes, são 

eles que auxiliam diretamente na construção do sujeito e de seu habitat, mas por si 

mesmos são incompletos no processo de autoconhecimento do sujeito. 

                                                 
6  Paradigma é um conceito que está referenciado a modelo, tipo exemplar, e que, a partir de um momento da 
história da humanidade, pressupõe o conceito de aceitação, portanto, não só necessário, mas imprescindível para 
a construção do sujeito, da cultura e da civilização. 
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Mas, de per si, os conhecimentos científicos não podem expressar 
uma razão para suas escolhas existenciais, para formarem sua 
escala valorativa, para se sensibilizarem à dignidade da vida 
humana. É preciso recorrer a modalidade do conhecimento filosófico 
através do qual se desenvolve uma visão mais abrangente do 
sentido das coisas e da vida, permitindo-se buscar com a devida 
distância crítica, a significação de nossa existência e o lugar de cada 
coisa nela. É o que comumente expressamos ao nos referir ao 
”pensar”, ao refletir, ao argumentar, a demonstrar, usando recursos 
naturais, comuns, da nossa subjetividade.(SEVERINO apud 
OLIVEIRA, 2007, p. 68) 

  

A presença da Filosofia na rede pública de ensino, nessa perspectiva da 

experiência existencial, é, portanto, de suma importância, diante do contexto de 

banalização da vida humana, de inúmeros relativismos e de autodegradação da 

dignidade humana, contribuindo, por meio do pensar, com o resgate do sentido, da 

valorização que se dá às coisas e pessoas. 

 Kohan, ao ser indagado também sobre o retorno da Filosofia no Ensino Médio 

e a contribuição da disciplina na formação do jovem hoje, apresenta cautela em 

relação à obrigatoriedade da disciplina, no ensino médio, destacando que o que 

retorna é uma “obrigatoriedade e uma disciplina”. 

E o que me interessa da filosofia, não é nenhuma dessas coisas, 
mas a oportunidade que ela oferece, aos jovens, aos adultos, e 
também às crianças, de ter uma experiência transformadora no 
pensamento. (KOHAN apud OLIVEIRA, 2007, p. 66). 

  

 Segundo Kohan, com a obrigatoriedade da disciplina no ensino médio, surge 

um grande desafio, o de fazer com que a disciplina “seja um espaço aberto a uma 

experiência transformadora do pensamento”. Conforme o educador, ainda é cedo 

para perceber o que a Filosofia irá oferecer aos jovens. 
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 Kohan faz sua análise por um prisma diferente do apresentado por Severino; 

divergentes, mas não opostos e, sim, complementares. Tanto uma experiência 

existencial quanto uma experiência transformadora do pensamento são 

fundamentais; na realidade, podem ser vistas como complementares.  

Enquanto Severino sinaliza como significativa a presença da Filosofia, Kohan 

acautela-se por conta da falta de condições estruturais, salariais a que são 

submetidos os docentes. Na sua fala, a obrigatoriedade precisa ser significativa a 

partir de uma prática política do processo estrutural que possibilitará o exercício da 

experiência transformadora do pensamento. O educador afirma a necessidade de se 

propiciar espaços para o pensamento, sendo legitimamente essa a tarefa da 

Filosofia e, a partir daí, interromper-se o que se pensa proporcionando a 

transformação do que pensamos e, por conseguinte, o que somos.   

 Por outro lado, Silvio Gallo pensa no retorno da Filosofia não para reforçar 

uma “feição conteudista”7 e sim para o desenvolvimento de uma “educação ativa” 

em que o pensamento crítico e criativo é desenvolvido por meio da iniciação do 

jovem na análise do “conceito”. Para o educador, trabalhar com base na iniciação da 

análise de conceitos será uma eficaz contribuição da introdução do jovem no 

exercício do pensamento crítico e criativo:  

Com isso, entenda bem, não estou defendendo o desprezo dos 
conteúdos estritamente filosóficos, o trato com a história da filosofia, 
com os textos clássicos dos filósofos; ao contrário, penso que não se 
faz um ensino ativo de filosofia sem o recurso a estes textos e 
conteúdos. Mas eles precisam ser tomados como meio, e não como 
fim. (GALLO apud OLIVEIRA, 2007, p. 65). 

 

                                                 
7  O autor relaciona o termo “feição conteudista” à aplicação de velhas fórmulas no ensino de Filosofia em que a 
História da Filosofia torna-se a meta a ser alcançada. Na sua concepção, a História da Filosofia é um precioso 
instrumento, enquanto meio para a construção da crítica e criatividade do aluno. 



44 
 

 Gallo quer desenvolver a reflexão conduzindo o pensamento para o ato de 

filosofar; se por um lado não podemos enxergar a História da Filosofia à distância 

sob a pena de se perder uma legitimidade no seu ensino, por outro lado, as aulas de 

Filosofia não podem ficar atreladas à observação de figuras da História da Filosofia 

somente, sob a pena de não introduzir o jovem na iniciação ao filosofar. Por isso, 

sua teoria, para a possibilidade do filosofar, é a análise do conceito utilizando a 

História da Filosofia como meio para se alcançar tal objetivo:  

[...] quero desenvolver a perspectiva de que a especificidade da 
filosofia e, portanto, também o seu ensino, está no ato de criação de 
conceitos. É esse ato que faz da filosofia propriamente filosofia e, 
assim sendo, se desejamos um ensino de filosofia “filosófico”, 
precisamos desenvolvê-lo através do trato com os conceitos. 
(GALLO, 2002, p. 194). 

 

Oliveira (2007), também nesta pesquisa, ao remeter-se à perspectiva mais 

política, pergunta aos entrevistados sobre a construção da cidadania. Severino 

entende como objetivo central de toda educação a “humanização dos sujeitos 

educandos”, assim ser humano hoje é sinônimo de ser plenamente cidadão, 

relacionando-se aos bens naturais, sociais e simbólicos, ou seja, de todas as 

condições objetivas de sua existência: 

Mais uma vez, cabe reiterar a importância da formação filosófica, do 
exercício da reflexão filosófica, na condução da formação 
educacional, para que se delineiem os contornos dos elementos que 
constituem a tessitura de nossa existência histórica real. Estou me 
referindo às esferas do trabalho, da sociabilidade e da cultura 
simbólica, práticas concretas onde se dá, integralmente mediada, a 
nossa existência. É através do conhecimento que podemos explicitar 
os sentidos que devem intencionalizar nossas práticas, fazendo-as 
práxis emancipadoras, humanizando-nos, tornando-nos cidadãos. 
(SEVERINO apud OLIVEIRA, 2007, p. 70). 
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 Severino apresenta, como condicionante da humanização e do ser 

plenamente cidadão, a formação filosófica; assumindo a Filosofia um lugar por 

“excelência” da construção da cidadania. 

 Kohan discorda da propositura de que a Educação e a Filosofia possam ser 

consideradas, juntas, meio condutor na formação da cidadania. Para o educador, a 

fala de uma educação para a cidadania apresenta-se como um discurso de 

enquadramento, sendo característica da Filosofia a ação libertadora dos modelos 

existentes e apresentados. A Filosofia é questionadora, criativa e transformadora: 

A filosofia vai sempre na contramão de seu tempo, ela é intempestiva 
e esse discurso da “educação para a cidadania” e frases de efeito 
semelhante não parece muito filosófico. A questão principal é o que 
se entende por cidadania. A filosofia é transformadora, questiona o 
estado das coisas, cria novos modos de pensar o que se pensa 
dominantemente. (KOHAN apud OLIVEIRA, 2007, p. 69) 

 

Para Gallo, o conceito de cidadania não é unívoco. Se esse estiver atrelado a 

uma responsabilidade social nas decisões dos rumos da sociedade, aí a educação e 

a Filosofia podem ser consideradas o “meio condutor por excelência” num processo 

de formação da cidadania. 

É interessante o sentido que Gallo atribui à disciplina Filosofia. Para ele, a 

disciplina é mais um elemento instrumental num contexto mais amplo que é o da 

educação. Assim, a garantia da disciplina no âmbito da educação é a de auxiliar, 

enquanto parte de um todo.   

A disciplina Filosofia não pode ser vista como a salvadora da educação  

(grifo meu) ou antídoto radical (grifo meu) como foi apresentada pelo Secretário de 

Educação do Estado de São Paulo, na sua aula inaugural do curso Filosofia e Vida I, 

no ano de 2005, por ocasião da re-introdução da disciplina no quadro curricular. Ela 
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é sim aquela que pode trazer o equilíbrio e a funcionabilidade ao conjunto de 

disciplinas existentes, conduzindo os jovens à tarefa do pensamento, ao pensar 

melhor.  

A Filosofia tem um papel a cumprir no ensino médio: discreto, gradativo. O 

alarde inicial causado pela novidade, tanto para os alunos quanto para os 

professores da área, que, até então, mendigavam vagas em inúmeras unidades da 

rede pública para completar a carga horária, deve dar lugar a uma reflexão profícua 

a respeito da sua responsabilidade construtiva, no que tange à sua competência em 

relação à formação dos discentes. 

A vocação crítica da Filosofia é bem mais compatível com um 
amadurecimento reflexivo que ela tem a função de iniciar 
despertando nos estudantes de 2º grau a curiosidade que os leve a 
um aprofundamento das condições do conhecimento, dos 
fundamentos da política e da sociedade, a uma interrogação sobre a 
arte e a um questionamento equilibrado da ciência e da técnica. 
(SILVA, 1992, p. 12) 

 

O principal foco da relação educador-filosofia é a existência humana, 

existência com todas as suas implicações, mesmo porque educação implica ação 

humana, ação sociohistórica; o homem é um fazer-se constante, e este fazer-se está 

estreitamente ligado ao processo educacional. 

É possível reconstruir o homem e reconstruí-lo existindo neste espaço 

sociohistórico e cultural. Diante da necessidade de reconstrução e transformação 

social que é perpassada pela reflexão filosófica, postulada aqui como linguagem 

unívoca da humanização.  
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Não somos, porém, somente seres pensantes. Somos também seres 
que agem no mundo, que se relacionam com os outros seres 
humanos, com os animais, as plantas, as coisas, os fatos e os 
acontecimentos, e exprimimos essas relações tanto por meio da 
linguagem e dos gestos como por meio de ações, comportamentos e 
condutas. A reflexão filosófica também se volta para compreender o 
que se passa em nós nessas relações que mantemos com a 
realidade circundante, para o que dizemos e para as ações que 
realizamos. (CHAUÍ, 2004, p. 20). 

 

Analisando as falas dos educadores, Severino, Kohan e Gallo, bem como a 

nossa prática docente e o contato com muitos professores de Filosofia, é possível 

reafirmar a convicção de que vários aspectos do ensino da disciplina muitas vezes 

têm sido abordados de forma pedagogizante, o que mostra que, além dos desafios 

de ampliação da presença da Filosofia na escola, há outros tantos, por exemplo, 

pensar “quê” Filosofia querem produzir. A busca tem sido a de compreender e 

elaborar propostas para que o ensino de Filosofia possa ser tratado, também, como 

um problema filosófico.  

Esse pensamento, a respeito do tratamento e do sentido no ensino da 

Filosofia, pode e deve ser tratado como um problema filosófico. A questão precisa 

ser analisada de maneira filosófica, pautando-se por uma atividade: o exercício do 

filosofar, e não meramente pela análise pedagógica quem sabe, baseada numa 

didática não filosófica, como afirma Gallo: 

Se tratarmos a problemática do ensino de filosofia exclusivamente no 
plano pedagógico – o que acabam fazendo quase todos os cursos de 
licenciatura em filosofia – perdemos o âmbito filosófico da questão e 
ela fica “manca”. Acabamos caindo nas mãos de uma didática não-
filosófica... a atividade filosófica é em si mesma educativa, não faz 
sentido falar em ensino de filosofia no contexto de uma didática 
apenas instrumental. Para que aqueles lugares-comuns possam ser 
de fato superados é preciso que o sentido do ensino de filosofia seja 
tratado como uma “pedagogia do conceito”, que ele seja tratado de 
forma estritamente filosófica. (GALLO & KOHAN, 2000, p. 191)  
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Outra questão, recente, que deve nos leva a pensar filosoficamente a 

Filosofia é a ampliação do quadro curricular do Estado de São Paulo e conseqüente 

re-introdução dessa como uma das disciplinas contempladas para ajudar a compor o 

novo quadro. Entre os professores do ensino médio, verifica-se que a 

interdisciplinaridade era posta de lado e a metodologia nem sempre correspondia.   

[...] havia pouco espaço para a problematização e a permuta com os 
demais professores sobre o que estava sendo ensinado: dificuldades 
ou avanços na relação pedagógica, uso de materiais, concepções de 
filosofia, metodologia utilizada, aquilo que ele priorizava e outras 
dimensões que permeavam o dia-a-dia de uma sala de aula.”(GALLO 
& KOHAN, 2000, p. 290). 

 

A problematização sobre o que será ensinado, na perspectiva da re-

introdução no quadro curricular estadual não teve atenção imediata, o fato de muitas 

escolas não terem em seu quadro curricular a disciplina Filosofia gerou inúmeros 

problemas, pois como a proposta para a disciplina é a de ser ministrada no primeiro 

e segundo anos do ensino médio, muitos professores tiveram, necessariamente, que 

ministrar, nos segundos anos, as mesmas aulas ministradas nos primeiros. Assim, a 

preocupação primeira foi a de administrar a novidade, bem como preencher as 

vagas com docentes “habilitados”. 

É preciso identificar, analisar e posicionar esta disciplina. 

O processo de iniciação ao filosofar e os fatos cotidianos podem relacionar-se 

constantemente nas aulas ministradas aos alunos da rede pública de ensino. A 

especulação sobre assuntos pertinentes e relevantes para os discentes, presentes 

no seu cotidiano, provocados pelo questionamento filosófico, corre o risco de 

conduzir o processo de iniciação ao filosofar, em sala de aula e com os alunos, para 

a relativização. A falta de habilidade na construção do processo, bem como o 
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desconhecimento dos conceitos filosóficos por parte de alguns docentes, e, por 

outro lado, a suma importância dada aos questionamentos individuais dos alunos, 

pode ocasionar a limitação na busca da formulação correta de seus 

questionamentos e hipóteses a respeito de problemas mais profundos.  

A História da Filosofia e os textos clássicos passam, assim, a importantes 

instrumentos na construção do processo de filosofar. É evidente que tomá-los como 

centro deste processo seria o mesmo que cercear o nascimento do ato do filosofar 

de maneira autêntica, da mesma maneira que ignorá-los seria negar a enorme 

construção que se fez em vinte e seis séculos de existência da Filosofia. Faz-se 

necessário um ponto de equilíbrio na construção conjunta do ambiente propício para 

a maiêutica, o nascimento das idéias de cunho filosófico. 

Outro fator relevante no contexto atual da iniciação ao filosofar é a realidade 

em que vivemos: a do mundo tecnológico no qual os jovens estão profundamente 

inseridos e sendo dele dependentes.  

Os avanços tecnológicos nos meios de comunicação e a imensa quantidade 

de informações fornecidas por eles tornaram-se facilitadores no processo de 

pesquisa escolar, mas um problema metodológico no ministrar das aulas, que 

precisa ser estudado enquanto meio e não impedimento.  

É bem verdade que os recursos tecnológicos de comunicação e informação, 

que tanto assustam muitos docentes, passaram a ser um poderoso aliado para 

aqueles que aproveitam o grande interesse e habilidade dos alunos no uso de tal 

tecnologia para auxiliá-los na construção da iniciação ao filosofar. 
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A flexibilização existente no ensino público, quanto à promoção de alunos 

com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, aparece também como 

empecilho no conjunto construtivo do processo de filosofar.  

O fator diálogo aparece como fundamental, sendo um desafio para os 

docentes de Filosofia que necessariamente precisam socializar a linguagem 

filosófica, tornando-a acessível para o alunado, sem, no entanto, deixar de 

enriquecer o vocabulário dos alunos com novos conceitos. 

 A postura de socializar a linguagem recorda-me a postura do adulto indígena 

de agachar-se para chamar a atenção de um pequeno curumim; explica o índio que 

tal postura é necessária para nivelar o entendimento, para que não haja diferença ou 

opressão por parte do adulto. Assim, socializar a linguagem pode ser entendido 

como não oprimir intelectualmente o discente, possibilitando, a partir de um acesso 

gradativo às novas palavras e conceitos para o seu vocabulário, o ato de filosofar. 

Tal construção, linguagem e socialização de maneira alguma geram 

relativização no processo de iniciação ao filosofar e muito menos negam sua 

especificidade, pelo contrário, possibilitam o acesso a uma ciência que para o 

discente é nova em seu texto e contexto vivencial.  

É o professor o agente mediador na construção do conhecimento escolar 

produzido pelo aluno, levando-o à reflexão crítica da realidade em que está inserido. 

Do professor de Filosofia não se espera menos do que isso. 

Não se trata mais de perguntar o que o professor pretende do aluno. 
Nem o que o aluno pretende mostrar ao professor. Mas o que o 
professor e aluno, engajados na descoberta e elaboração do 
conhecimento, pretendem desse conhecimento no mundo a fim de 
justificar a transformação desse mundo. (ALMEIDA, 1989, p. 99). 
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Retomando as reflexões feitas pelos educadores apresentados nesse 

capítulo, acentuamos a proposta apresentada por Severino, ao caracterizar o 

sentido da Filosofia como o de formação que contribui diretamente na 

ressignificação da experiência existencial do jovem, de forma que ele possa se situar 

no contexto da experiência existencial. 

Kohan apresenta o sentido da Filosofia como aquela que oportuniza o jovem 

e não somente ele, mas também a criança e o adulto, a terem uma experiência 

transformadora no pensamento. 

 Silvio Gallo apresenta, em relação à presença da Filosofia no ensino médio, 

a possibilidade que ela tem em desenvolver uma “educação ativa”, pautada pela 

análise do conceito e posterior capacidade de exercício do pensamento crítico e 

criativo. 

Assim, fundamentados na ressignificação da experiência existencial, na 

experiência transformadora no pensamento e no exercício do pensamento crítico e 

criativo presente nas falas de Severino, Kohan e Gallo, analisamos, no capítulo 

seguinte, a linha seguida pelos professores da disciplina Filosofia na rede pública de 

ensino. O que eles pensam? Qual o sentido da Filosofia no ensino médio hoje?  

Pretende-se verificar, na óptica dos professores entrevistados, qual o sentido 

da disciplina Filosofia e quais são as suas contribuições na formação do jovem, com 

a sua re-introdução no quadro curricular. 
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CAPÍTULO 3 - O SENTIDO DA FILOSOFIA SEGUNDO A ÓPTIC A DO 
PROFESSOR 

 
 

Ensinar é uma arte. Aquele que ensina é um artista. 

            Jacques Maritain 

 

 

Apresentamos, a seguir, os resultados de uma pesquisa de campo efetuada 

com professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, 

especificamente na cidade de Praia Grande. Utilizamos como instrumento de coleta 

de dados um questionário elaborado com perguntas abertas, de forma a possibilitar 

ao entrevistado, liberdade nas suas respostas.  

Após termos efetuado e apresentado na qualificação pré-entrevistas com 

professoras da disciplina Filosofia de unidades escolares pertencentes à Diretoria de 

Ensino de Santos e São Vicente, na busca pelo diferencial para nosso foco de 

pesquisa, por já existir um trabalho8 que delineou aspectos da Região compreendida 

pela Diretoria de Ensino de Santos,  escolhemos o município de Praia Grande / SP, 

também da Região Metropolitana da Baixada Santista, só que pertencente à 

administração da Diretoria de Ensino de São Vicente.  

 As diretrizes gerais fornecidas pela SEE (Secretaria Estadual de Educação) 

são as mesmas para todas as diretorias; o diferencial fica por conta do contexto das 

comunidades quanto à cultura local, particularidades, discentes e docentes que 

proporcionam características diferenciadas na administração entre as diretorias.  

                                                 
8  PAIVA, Carlos Roberto. O Ensino de Filosofia no Ensino Médio: Que Filosofia?. Mestrado em 
Educação: História, Política, Sociedade. São Paulo: PUC, 2006. 
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Figura 1: Mapa / Localização Região 
Metropolitana da Baixada Santista 

 

Outrora o município de Praia Grande/SP fazia parte da Capitania Hereditária9 

de São Vicente; tempos depois, a capitania de São Vicente tornou-se capitania de 

São Paulo e, séculos mais tarde, Estado de São Paulo.   

 

 

 
                                                 
9  O Brasil foi dividido em 14 Capitanias Hereditárias, totalizando 15 lotes doados a figuras importantes da corte 
portuguesa, chamados de donatários. As capitanias eram hereditárias porque a terra passava de pai para filho. Os 
donatários tinham direitos e deveres como o de conceder sesmarias, que eram grandes extensões de terras aos 
colonos.  
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Figura 2: Mapa / Localização Praia Grande 
ainda como bairro do Município de São 

Vicente / 1944 

 

Outro fato de suma importância para o início do acesso e desenvolvimento da 

região de Praia Grande/SP, foi a construção da ponte pênsil em 1914, que tinha por 

finalidade conduzir os esgotos de Santos para desaguar no Itaipu. Sendo criada por 

Saturnino de Brito tendo em vista uma solução para problema epidêmicos dos 

santistas, a ponte pênsil proporcionou a ligação direta de São Vicente com Praia 

Grande. A novidade gerou desconfortos e interesses econômicos; se, por um lado, 

as praias ficaram poluídas pelo esgoto produzido pelos santistas, por outro lado, o 

mercado imobiliário cresceu pela facilidade agora existente de acesso às praias. 
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Praia Grande é literalmente uma cidade nova; a emancipação política do 

município data de 1967, amparada pelo dispositivo legal de nº 8.09210 datado em 

28/02/1964.  

Antes de sua emancipação, todas as decisões e soluções administrativas 

eram tomadas pela prefeitura de São Vicente que, geralmente, tardava em atender 

às necessidades da região; faltavam todas as condições estruturais possíveis: 

saúde, saneamento básico, educação, entre outros. 

 Emancipado o município, elegendo seus representantes (administrativo e 

legislativo), a região pôde se desenvolver autonomamente, apresentando 145 km2 

de área, 10 praias distribuídas em 22 km de extensão. 

 

Houve muita resistência por parte de São Vicente, pois significava a 
perda de 24 quilômetros de praias. Foi realizado em 1963 um 
plebiscito, que é a maneira pela qual a população faz sua escolha 
através do voto. Mas isso não garantiu ainda a emancipação da 
cidade.Só em 19 de janeiro de 1967 a emancipação aconteceu. O 
engenheiro Nicolau Paal foi nomeado interventor federal no 
município, com instalação provisória da prefeitura no Ocian Praia 
Clube. A primeira eleição municipal na Praia Grande foi realizada em 
15 de novembro de 1968, tendo como prefeito Dorivaldo Loria Junior. 
(Fonte: http://www.praiagrande.sp.gov.br/). 

 

 

 

                                                 
10  Fonte: Coleção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo, 1964 - Tomo LXXIV, 1º e 2º volume, e Quadro 
Territorial Administrativo e Judiciário do Estado de São Paulo - várias edições - Departamento do Estado de São 
Paulo, Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 21.11.1991 - Machado Jr., Armando Marcondes - Criação dos 
Municípios do Estado de São Paulo, 1989. 
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Figura 3: Mapa / Localização Praia Grande 
já como Município / 1967 

  

 Graças às águas com grande concentração de iodo, recomendadas para fins 

medicinais, bem como pela procura de um lugar para o lazer beira-mar, a cidade 

passou a viver do turismo, sendo essa sua principal fonte de renda até os dias de 

hoje.   

As pessoas vinham para a Praia Grande se banhar ao raiar do dia, 
ainda de madrugada. Vestiam geralmente como trajes de banho 
duas peças feitas de baeta, um tecido felpudo de lã: calça até os 
tornozelos, camisa de mangas compridas, franzida e com abas.Ao 
longo dos anos, o turismo da cidade sofreu transformações. Na 
década de 60 e 70, a cidade recebia o turista de um dia, que vinha à 
praia para se divertir no mar. Para atendê-lo, existiam cabines de 
banho e até maiôs que podiam ser alugados. O comércio procurava 
atender o gosto deste turista.   (Fonte: http://www.praiagrande.sp.gov.br/) 
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A população de Praia Grande está hoje estimada em 245.386 habitantes, de 

acordo com os dados fornecidos pelo site do IBGE11, chegando a ter no período das 

férias de verão, o número de 1.000.000 (hum milhão de pessoas), tendo 

comprometidas as estruturas existentes.   

A cidade está informalmente subdividida em três zonas: a primeira 

corresponde à região da orla a Avenida Pres. Kennedy que corta todo município; a 

segunda, compreendida entre a Avenida Pres. Kennedy e a Pista Via Sul; já a 

terceira, corresponde à área periférica do município entre a pista Via Sul e o lado do 

morro, região que tem o maior índice populacional da cidade.  

Os discentes do município, em sua maioria moradores da terceira zona, 

dependem basicamente do período de veraneio para trabalharem em busca de uma 

melhor condição de vida. Estruturalmente, em âmbito municipal, a educação 

encontra-se em situação privilegiada em comparação com outros municípios da 

região metropolitana: unidades monitoradas constantemente por inúmeras câmeras, 

merenda escolar de qualidade, assiduidade do corpo docente, fatores esses que 

contribuem para uma melhor qualidade de ensino. 

No âmbito do ensino público estadual do mesmo município, não podemos 

afirmar o mesmo, no que tange à questão estrutural. Ao visitarmos as unidades 

escolares para o contato com os professores de Filosofia, pudemos verificar a 

dicotomia existente entre a estrutura municipal e a estrutura estadual.  

No município de Praia Grande/SP, o Estado possui 24 unidades escolares 

dirigidas pela Diretoria de Ensino de São Vicente. O IBGE apresenta, com data-base 

                                                 
11  Até o ano de 2001 o número de habitantes correspondia a 193.000 tendo em cinco anos esse número sofrido  
um salto quantitativo relativamente grande. Hoje o número de 245. 386 mil habitantes é a estimativa informada 
pelo IBGE com base no ano de 2006. Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php.  Acesso em 
19/07/2007. 
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2005, o número de 9.184 alunos matriculados no ensino público estadual, bem 

como, no mesmo período, o número de 63012 docentes que exercem seu trabalho na 

rede estadual. 

Nas visitas que fizemos por ocasião da realização das entrevistas com os 

docentes da disciplina Filosofia, constatamos a existência de dificuldades 

estruturais, bem como o enorme esforço dos gestores das unidades escolares na 

busca de soluções para superar tais dificuldades. Algumas dessas unidades 

estavam em reforma, depois de muita espera e solicitações; conforme a fala de 

alguns gestores, outras ainda com suas estruturas comprometidas na espera de 

uma solução. A falta de estrutura mínima necessária para a tarefa da iniciação ao 

filosofar compromete a parte de um todo que deve ser analisado; alunos 

desestimulados demoram a responder a qualquer metodologia que seja aplicada em 

sala de aula, considerando a importância do espaço.  

 

 

 

 

 

                                                 
12  Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2005. 
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Tabela 01 – Unidades Escolares Estaduais de Praia G rande (Endereço e bairro) 

 

 

 

NOME E LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE PRAIA GRANDE. 

 

 Das vinte e quatro unidades escolares estaduais existentes no município, 

apenas uma não ministra aulas da disciplina Filosofia, porque possui o ensino 

supletivo por eliminação de matéria. Assim, o município tem distribuído em vinte e 

três unidades escolares, nos três períodos (manhã, tarde e noite), o total de 428 

aulas de Filosofia ministradas, com data base informada pela Diretoria de Ensino de 

São Vicente de 12/02/2007. 

 

Nº Nome da Unidade Escolar Endereço Bairro
1 Abrahão Jacob Lafer, Dr. Rua Leme L.E. 9.562 J Guilhermina
2 Adelaide Patrocinio dos Santos Bairro Forte
3 Alexandrina Santiago Neto Rua Paulo Setubal nº 19.345 B Sônia Regina
4 Alfredo Reis Viegas, Dr. Rua Olga de Almeida Machado, s/n Vila Sônia
5 Antonio Nunes L da Silva, Prof. Av. Almirante Dante Bellomaria nº 171 J Samambaia
6 Augusto Paes de Ávila, Rever. Rua Dr. Júlio de Mesquita Filho nº 729 Campo da Aviação
7 Balneário das Palmeiras Rua Paulino Borrelli,LE 15.889 B Maracanã
8 CEES Max Dada Gallizzi Praça 19 de Janeiro nº 144 Boqueirão
9 Cidade de Barretos Rua Josefa Alves Siqueira nº 625 Anhanguera

10 Francisco Martins dos Santos Av. Presidente Kennedy, s/n Jd Real
11 Jardim Bopeva Rua Monteiro Lobato nº 883 Cidade Ocian
12 Jardim Quietude Rua Santo Antonio de Pádua, s/n Quietude
13 Júlio Pardo Couto, Prof. Av. Júlio Prestes Albuquerque nº 934 Vila Mirim
14 Júlio Secco de Carvalho Rua Amelleto Franceschelli nº 286 Solemar
15 Laudelino F dos Santos, Prof. Rua São Benedito nº 762 Vila Caiçara
16 Lions Clube Centro Rua Ordovaldo  Bruzeth, s/n J Quietude
17 Magali Alonso, Prof.ª Av. Ministro Marcos Freire n.º 32.278 Vila Tupi
18 Maria Pacheco Nobre, Prof.ª Rua Guanabara n.º 200 Boqueirão
19 Oswaldo Luiz Sanches Toschi Rua Saturnino de Brito, s/n Jd. Guaramar
20 Reynaldo Kuntz Busch, Dr. Praça Guarani, n.º 31 Boqueirão
21 Rubens Paiva, Deputado Rua Manoel R Procópio do Vale, s/n J Samambaia
22 Sylvia de Mello, Prof.ª Av. dos Trabalhadores nº 4.279 Vila Antártica
23 Vila Tupi Rua Bororós nº 26.904 Vila Tupi
24 Vilma Catharina M Leone, Prof.ª Av. Milena Perutch, s/n Jd Melvi

Rua Marcílio Dias nº 82(Orelhão-3473-0476)



60 
 

Número de aulas existentes de Filosofia por unidade  escolar no município de 

Praia Grande/SP. 

 

 

 

  

 

 

 

Nº Nome da Unidade Escolar Manhã Tarde Noite
1 Abrahão Jacob Lafer, Dr. 14 - 4
2 Adelaide Patrocinio dos Santos - 12
3 Alexandrina Santiago Neto 6 - 22
4 Alfredo Reis Viegas, Dr. 12 - 8
5 Antonio Nunes L da Silva, Prof. 14 - 16
6 Augusto Paes de Ávila, Rever. 4 - 10
7 Balneário das Palmeiras 4 - 6
8 CEES Max Dada Gallizzi - - -
9 Cidade de Barretos 6 - 10

10 Francisco Martins dos Santos 6 - 4
11 Jardim Bopeva 20 - 16
12 Jardim Quietude - - 4
13 Júlio Pardo Couto, Prof. 2 - 12
14 Júlio Secco de Carvalho 4 4 4
15 Laudelino F dos Santos, Prof. 10 - 6
16 Lions Clube Centro 4 - 10
17 Magali Alonso, Prof.ª 8 - 26
18 Maria Pacheco Nobre, Prof.ª - - 12
19 Oswaldo Luiz Sanches Toschi 8 - 12
20 Reynaldo Kuntz Busch, Dr. 6 8 16
21 Rubens Paiva, Deputado 8 - 10
22 Sylvia de Mello, Prof.ª 8 - 18
23 Vila Tupi 12 - 14
24 Vilma Catharina M Leone, Prof.ª - - 8
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A pesquisa, realizada em 10 (dez) das vinte e três unidades escolares que 

possuem em seus currículos a disciplina Filosofia, contou somente com professores 

de seis destas unidades que manifestaram desejo de contribuir com a investigação. 

A escolha das unidades escolares visitadas e seus respectivos professores deveu-

se ao contingente de aulas de Filosofia oferecidas e à localização da unidade 

escolar, levando em consideração o fluxo populacional.  

Foram entrevistados (as) os (as) professores (as) das seguintes unidades: 

E.E. Dr. Abrahão Jacob Lafer  

E.E. Prof. Antonio Nunes L. Da Silva 

E.E. Jardim Bopeva 

E.E. Magali Alonso 

E.E. Oswaldo Luiz Sanches Toschi  

E.E. Dr. Reinaldo Kuntz Busch 

 A escola estadual Abrahão Jacob Lafer, situada na rua Leme, no bairro Jd. 

Guilhermina, local privilegiado do município por pertencer à região da primeira 

zona13, próxima do centro da cidade, cercada por estabelecimentos comerciais, 

inclusive um shopping center, bancos e outros, tem alunos que residem nas três 

zonas existentes, sendo, na sua maioria, moradores da região da segunda zona.  Já 

a escola Prof. Antonio Nunes L. Da Silva, localizada na Avenida Almirante Dante 

Bellomaria, no Jardim Samambaia, região pertencente à terceira zona, tem um 

contingente populacional enorme, sendo os alunos moradores da região. A unidade 

escolar Jardim Bopeva, localizada na Av. Monteiro Lobato nº. 883, no bairro da 

Cidade Ocian, é a escola que possui, em seu quadro curricular, o maior número de 

                                                 
13  Verificar na página 54 a explicação sobre a setorização informal do município 
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aulas de Filosofia, bem como o maior contingente de alunos no ensino médio. A 

unidade Magali Alonso, localizada na Av. Ministro Marcos Freire nº. 32.278, no bairro 

da Vila Tupy, é a segunda escola com maior número de aulas da disciplina no 

município. A escola Oswaldo Luiz Sanches Toschi, à Rua Saturnino de Brito, no 

Jardim Guaramar, foi a unidade mais receptiva entre todas as outras; percebemos, 

nos gestores e nos professores, o desejo real de contribuir com o processo 

investigativo, bem como o tratamento dado à pertinência e relevância das questões 

propostas. Por fim, a escola Dr. Reinaldo Kuntz Busch, na Praça Guarani, localizada 

no Boqueirão, principal bairro do município, por seu valor comercial e residencial, é 

um dos poucos bairros da região da primeira zona que possui um número elevado 

de moradores; os discentes que preenchem as vagas, nesta unidade escolar, são, 

na grande maioria, moradores dessa mesma região. 

 O instrumento para coleta dos dados foi o questionário, com perguntas 

semidirigidas, abertas, que após, alguns encontros com os entrevistados, foi 

recolhido para análise das falas. 

 Na primeira questão, procuramos identificar o perfil básico do professor, a 

saber, sua formação e atuação na área. Na segunda e terceira questões, 

procuramos saber o que os motivou a ensinar Filosofia e as contribuições da 

disciplina percebidas por eles, na formação do jovem. Da quarta à oitava questão, 

elaboramos perguntas sobre os objetivos almejados, procedimentos e descrição das 

metodologias adotadas pelos professores em sala de aula. Na nona, quisemos 

saber se os educadores percebem dificuldades por parte dos alunos, no 

entendimento da linguagem filosófica. A décima indaga sobre a motivação dos 

alunos em estudar Filosofia. Encerrando o questionário, fizemos a pergunta cerne de 

nossa pesquisa: Qual o sentido da disciplina Filosofia na formação do jovem? 
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Pedimos que justificassem o depoimento, bem como reservamos um espaço para 

comentários.   

 Para adentrarmos no espaço escolar, solicitamos diretamente aos 

responsáveis a possibilidade de conversarmos com os professores que ministravam 

a disciplina Filosofia para o ensino médio. De imediato, em pelas menos duas 

unidades escolares, os gestores anunciaram que o professor não estava 

comparecendo à unidade e acreditavam que estava doente. Acontece também de o 

professor, naquele dia, não estar na unidade, pois o mesmo ministrava aulas em 

pelo menos duas unidades escolares estaduais diferentes. Esse fato é bem comum: 

poucos professores para a disciplina e os poucos ministrando aulas em mais de uma 

unidade escolar, o que reduziu a possibilidade de um número maior de professores 

a serem entrevistados.  

 Constatamos, na maioria das unidades escolares visitadas e abertas pelos 

administradores (as), que não havia professoras de Filosofia, somente professores, 

com exceção de uma das unidades onde uma professora licenciada em História 

trabalha com oficinas de Filosofia, mas que foge das características procuradas para 

nossa pesquisa que é a do professor da disciplina Filosofia no ensino médio; mesmo 

assim, conversamos com a professora sobre a re-introdução da disciplina no ensino 

médio. A professora mostrou-se informada e consciente das dificuldades e desafios 

que é ministrar Filosofia mas também otimista pela possibilidade de uma construção 

da capacidade crítico-reflexiva que a Filosofia pode proporcionar aos alunos. 

 Os professores de Filosofia levaram as questões para casa, alegando ter 

dificuldade para respondê-las presencialmente, mediante os inúmeros afazeres do 

cotidiano escolar. Nenhum deles demonstrou descontentamento em ter que 
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responder às questões; pelo contrário, em um dos questionários, o professor fez 

questão de comentar que havia gostado das perguntas elaboradas bem como de tê-

las respondido.  

 O prazo de devolução dos questionários, devidamente preenchidos, foi em 

média de dez dias. Constatamos no recebimento, numa primeira análise, que alguns 

professores foram mais específicos em suas respostas do que outros. 

As entrevistas, na íntegra, encontram-se no anexo.  

  

1) Formação, atuação profissional e local de trabal ho. 
 

     FORMAÇÃO      ATUAÇÃO 

Professor 1 Licenciatura na Unisantos 
(Universidade Católica de 
Santos). 

Ministra aulas de Filosofia no 
ensino médio e E.T.I. 

Professor 2 Bacharelado e Licenciatura 
em Filosofia na USP 
(Universidade de São Paulo). 

Ministra aulas de Filosofia no 
ensino médio e na EJA 
(Educação de Jovens e 
Adultos) 

Professor 3 Em 1996, formou-se em 
Filosofia na UERJ 
(Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro). 

É professor de Filosofia e 
Sociologia na rede estadual e 
no seminário Batista do 
Litoral. 

Professor 4 Licenciado em Ciências 
Sociais na UNESP 
(Universidade do Estado de 
São Paulo).  

Ministra aulas de Filosofia  na 
rede pública do Estado de São 
Paulo e em cursos de ensino 
superior a distância. 

Professor 5 Licenciatura Plena em 
Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica 
Paraná. 

Professor de filosofia da rede 
estadual de ensino. 
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Para preservar a identidade dos professores e respectivos locais de 

trabalho,eles foram nomeados como professor 1, professor 2 e assim por diante. 

 O professor 1  é formado pela Unisantos (Universidade Católica de Santos), 

no curso de Filosofia (Bacharelado e Licenciatura), professor de Filosofia no ensino 

médio e oficineiro14 da E.T.I. (Escola de Tempo Integral); o  professor 2,  Bacharel e 

Licenciado em Filosofia pela USP (Universidade de São Paulo), ministra aulas de 

Filosofia no ensino médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos); o professor 3   

formou-se, em 1982, em Teologia no Seminário Batista do Sul do Brasil, já no 

período correspondente a 1991-1996 estudou e formou-se em Filosofia na UERJ 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro); desde o ano 2000 ministra aulas como 

professor de Filosofia e Sociologia na rede estadual e, em 2002, assumiu como 

professor de Filosofia / Sociologia no seminário Batista do Litoral / SP, também 

desenvolve trabalho como pastor evangélico; o professor 4  é licenciado em 

Ciências Sociais na UNESP (Universidade Estadual Paulista) e possui 

especialização em Metodologia do Ensino, atualmente leciona na rede pública do 

Estado de São Paulo e nos cursos de ensino superior a distância. Já o professor 5 , 

obteve a licenciatura plena em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná, o curso fez parte da sua formação inicial para a vida religiosa. 

 Dos cinco professores entrevistados, três cursaram o ensino superior em 

universidades públicas e dois em universidades particulares. 

 Assim, todos os nossos entrevistados estão devidamente habilitados para 

lecionar a disciplina Filosofia com base estrutural na área.  

 

                                                 
14  Termo atribuído aos professores que desenvolvem projetos nas escolas de tempo integral. 
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2) Após dois anos de re-introdução da Filosofia com o disciplina na rede 

pública, quais as contribuições que ela tem trazido  para a formação do jovem? 

 
 

Professor 1 Filosofia trabalha conteúdos não encontrados 
em outras disciplinas 

Professor 2 Trazer questionamentos sobre sua própria 
existência humana 

Professor 3 Aprender a pensar, refletir e criticar o texto o 
contexto e o cotidiano. 
Analise de temas que normalmente passam 
desapercebidos. 
Ampliação do vocabulário. 
Olhar interdisciplinar.  

Professor 4 Instauração de um espaço que proporcione a 
reflexão para o “fazer social” assim como de 
“re-leituras da própria existência”. 

Professor 5 [...] a filosofia já trouxe uma visão nova ao 
jovem, onde a educação esta sempre ligada 
ao mundo e ao ser humano, onde o estudo 
pessoal ajuda a se compreender e a buscar 
coisas realmente necessárias à vida pessoal 

 

Fazendo uma análise, segundo a óptica dos professores entrevistados a 

respeito das contribuições que a re-introdução da disciplina tem trazido na formação 

do jovem, em todas as falas, verifica-se a relevância da análise do cotidiano e da 

própria existência. É possível retomar a citação de Severino sobre a construção da 

ressignificação da experiência existencial do jovem. 

Entendo que o fundamental na formação do adolescente é levá-lo a 
uma ressignificação de sua experiência existencial, de forma que 
possa se situar mais adequadamente no contexto da experiência da 
cultura envolvente, da vida histórico-social que atravessa, como ser 
humano. (SEVERINO apud OLIVEIRA, 2007, p. 67) 

 

 Existe uma preocupação por parte dos docentes com a construção da 

identidade pessoal do jovem inserido num contexto de mundo em que ele deve ser o 
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protagonista, mundo compreendido e valorizado a partir de uma escala de valores e 

significados.   

 O professor 1 afirma que a “Filosofia trabalha conteúdos não encontrados em 

outras disciplinas” e justifica sua autenticidade, liberdade e aspecto transdiciplinar, 

proposto pela legislação. Para ele, a Filosofia ajuda na compreensão da vida e de 

todos os seus entornos, na compreensão de si mesmo e dos outros. Salienta a 

importância da discussão proposta pela disciplina a respeito dos valores em 

sociedade.  “Portanto, a importância da re-introdução da Filosofia no ensino médio 

se dá justamente na oportunidade de os educandos terem uma disciplina que os 

avaliem ”diretamente” com teoria que se relacionam diretamente com a prática do 

cotidiano de cada educando”. 

 O professor 2 é mais específico: para ele a disciplina Filosofia está 

contribuindo ao trazer questionamentos sobre sua “própria existência humana” 

ressaltando assim, como o professor 1, a relevância dos problemas que se 

apresentam no cotidiano, bem como a consciência de si mesmo e do mundo que o 

envolve. 

 Para o professor 3, o imediatismo do jovem nos dias atuais exige 

contribuições que a Filosofia proporciona, tais como:  

• “Uma possibilidade para aprender a pensar, refletir e criticar o texto o 

contexto e o cotidiano.” 

• “Analisar temas que normalmente passam desapercebidos.” 
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• “Ampliar vocabulário que devido aos ”msn”15 trilha a estrada do 

reducionismo.” 

• “Ser facilitadora. No meu entender o papel da Filosofia é, sem dúvida, um 

olhar interdisciplinar que ao longo do tempo irá favorecer o processo de 

ensino-aprendizagem extensivo às demais disciplinas.” 

 O professor 4 acredita que o fato mais importante tem sido a possibilidade de, 

na sala de aula, ser instaurado um espaço que proporcione a reflexão para o “fazer 

social” assim como de “re-leituras da própria existência”; como destaque final, o 

professor ressalta a produção textual como verdadeira contribuição.  

 O professor 5 acredita que a re-introdução da disciplina no currículo da rede 

estadual trouxe a possibilidade de uma visão nova ao jovem, a educação sempre 

ligada ao  mundo e ao ser humano, levando-o a priorizar as coisas mais 

necessárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15  Messenger (em inglês), quer dizer mensageiro (pt-brasil). Com esse programa tem-se a possibilidade de falar 
com pessoas de qualquer parte do mundo, fazendo por escrito, videoconferência, voz ou apenas vídeo. 
Igualmente com estes programas temos a possibilidade de aceder ao nosso e-mail e adicionar contatos às nossas 
listas pessoais (ou seja, endereços eletrônicos). A linguagem utilizada na digitação do Messenger é toda 
composta por figuras e abreviações que interferem na produção textual dos alunos em sala de aula, pela 
quantidade de tempo dispensada por eles nesse instrumento.  
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3) O que o motivou a estar em pleno exercício da fu nção como professor (a) de 

Filosofia? 

 

Professor 1 O amor pela Filosofia. O desvelar da vida 
que se revela no dia-a-dia 

Professor 2 A base é o desafio. Ministrar aulas de 
Filosofia também é um desafio diante do 
quadro educacional existente em nosso País 

Professor 3 Lecionando estaria valorizando os cinco anos 
dedicados aos estudos de Filosofia 

Professor 4 Paixão pela disciplina. 

Professor 5 A formação dos religiosos da Igreja Católica, 
onde esteve durante cinco anos. Decidindo-se 
por sair optou pela profissão de professor da 
disciplina. 

 

Ao serem questionados sobre as motivações que os levaram a ministrar aulas 

de Filosofia no ensino médio, o professor 1 alegou que primeiro foi o amor pela 

Filosofia, depois a descoberta de outros “valores e prazeres” em  lecionar Filosofia, 

bem como o contato direto com jovens, o trabalho de assuntos ligados ao convívio 

social, trabalhar a vida “o desvelar da vida que se revela no dia-a-dia”; o professor 2 

foi motivado pelo “desafio” : “estudar Filosofia no Brasil já é um desafio”; para ele, 

ministrar aulas de Filosofia também é um desafio diante do quadro educacional 

existente em nosso País. O professor 3 acredita que não poderia desprezar a 

formação acadêmica recebida; lecionando estaria valorizando os cinco anos 

dedicados aos estudos de Filosofia; a motivação vem da educação da comunidade 

eclesiástica da qual faz parte e seu maior sonho sempre foi o de lecionar. O 

professor 4, que não possui formação original em Filosofia, diz ter sido a paixão pela 

disciplina que fez com que ele ampliasse sua formação, buscando-a como opção 

para a sala de aula. Por fim, o professor 5 esteve por cinco anos em processo 

formativo para a vida religiosa e uma das exigências para esse período era cursar a 
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graduação em Filosofia; optando por sair do seminário, inscreveu-se na Diretoria de 

Ensino de São Vicente e começou a lecionar, vindo a gostar da prática docente; hoje 

é professor por opção.   

 

4) Quais os objetivos que você almeja com o ensino de Filosofia para jovens? 

 

Professor 1 Valores. Objetivo encaminhar o aluno a 
perceber valores que possam levar as pessoas 
e a sociedade a uma nova vida, mais fraterna 
e justa. 

Professor 2 Que os jovens ao menos conheçam grandes 
pensadores como Platão, Descartes e a partir 
daí, pensar sobre si e sobre sua realidade, 
para tomar melhor suas decisões. 

Professor 3 • Um novo olhar.  
• Descoberta do diálogo  
• Percorrer o horizonte  
• Estabelecer a diferença entre Ter e 

Ser. 
Professor 4 Propiciar uma postura de investigação e 

reflexiva, em relação ao seu entorno. 
Professor 5 Levá-los a buscar a cognição.  

Causar nos alunos uma vontade de apreender 
o conhecimento.  

 

 

Quando nos propusemos a perguntar sobre os objetivos almejados pelos 

professores com o ensino de Filosofia para os jovens, diante de tantas dificuldades 

sociopolíticas e culturais por que passa a educação nacional, sentida pela maioria 

dos alunos e também pelos professores, percebemos que a questão mais tênue, 

apresentada pelos professores, é da existencialidade, é a do resgate dos valores 

hoje ausentes na sociedade. De modo geral, também o estímulo da capacidade de 

ver além das aparências com capacidade crítico-reflexiva sobre si mesmo e os 

outros.  
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 Os objetivos propostos pelos professores entrevistados são diversos, desde a 

preocupação com a falta de valores dos discentes buscando com as aulas a 

construção dos valores, a postura reflexiva, a vontade de apreender o 

conhecimento. O professor 01 demonstra claramente a preocupação com os 

antivalores existentes na sociedade atual, elementos como fraternidade e justiça 

concebidas pelos jovens em sala de aula podem ser construídos por meio do ensino 

e prática dos valores. 

 O professor 02 apresentou o estudo dos grandes pensadores da História da 

Filosofia como referência direta para pensar a sua própria realidade. O professor 03 

dá ênfase para a descoberta do diálogo com enfoque na essência, no ser e não no 

ter, no “percorrer o horizonte” a fim de construir um novo caminho. 

 

[...] o diálogo é o melhor caminho para aprender a ter bom senso. Ter 
bom senso é o primeiro passo para chegar ao senso científico – um 
novo diálogo. O horizonte existe para que a perspectiva de avançar 
sempre seja fruto ou produto de uma insatisfação de que questionar / 
avançar andem juntas. Um novo caminho. (Professor 03) 

 

  Para o professor 04, o objetivo da Filosofia é proporcionar uma postura de 

investigação e reflexiva em relação ao seu entorno. Já para o professor 05, cativar 

os alunos, levando-os a gostar de conhecer a Filosofia, caminho para descoberta de 

outros e novos conhecimentos. Assim, temos três depoimentos que se referem à 

percepção da autoconstrução do sujeito; um dos docentes enfoca o trabalho com 

base na História da Filosofia e o último enfatiza estimular a vontade de aprender, de 

conhecer, sem, no entanto, descartar a necessidade de se trabalhar a própria 

realidade.      

 

 



72 
 

5) Você utiliza livros didáticos? Se sim, quais? Ju stifique sua (s) escolha (s).  

 

Professor 1 • Não utiliza livros didáticos. 

Professor 2 • Filosofia da Unicamp.  

Professor 3 • Temas de filosofia;  
• Filosofando; 
• Um outro olhar;  
• Filosofia série;  
• Vivendo a Filosofia. 

Professor 4 • Filosofando; 
• Temas de Filosofia, de Maria Lúcia 

Aranha. 
Professor 5 • Para Filosofar Hoje; introdução e 

historia da filosofia. De Severo 
Hryniewicz; Rio de  Janeiro :edição 
do autor, 2001. 

 

 

A utilização dos livros didáticos de Filosofia pode auxiliar na sistematização 

dos planos de aulas elaborados pelos professores. O governo do Estado de São 

Paulo, no ano de 2005, distribuiu para os professores de Filosofia e para as 

unidades escolares um conjunto de 04 volumes, elaborados por professores da 

Unicamp, intitulado “O Ensino de Filosofia na Escola Pública do Estado de São 

Paulo”. O primeiro volume aborda, de maneira introdutória, Formas de 

Conhecimento, Campos da Filosofia (Metafísica, Ética, Política, Teoria do 

Conhecimento e Estética) e os Períodos da História da Filosofia; os três volumes 

seguintes trazem excertos de textos dos principais filósofos, seguindo a linha da 

História da Filosofia (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea), a fim de que os 

professores tenham mais um instrumento para o desenvolvimento do trabalho em 

sala de aula. Apenas um dos professores entrevistados (professor 2) fez menção 

aos volumes cedidos pelo Governo. O professor 01 disse não utilizar livros didáticos 
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e sim textos dos principais filósofos como recurso para suas aulas. Já os demais 

professores citaram os livros e designações utilizadas por eles no desenvolvimento 

das diversas temáticas durante o ano letivo. 

 

6) Quais as demais fontes que você utiliza para pre parar e ministrar suas 

aulas? Por quê? 

 
Professor 1 Música e filmes.  

Professor 2 Revistas (alternativa para assuntos atuais) 

Professor 3 Dicionário Básico de Filosofia  
Filosofia para iniciantes  
As cinco linguagens do amor  
Textos filosóficos diversificados; 
Bakhtin – conceitos chaves; 
Revista Veja / Época como texto ou narrativa 

Professor 4 O livro Filosofia, de Marilena Chauí, é livro 
de cabeceira. 

Professor 5 Revistas, jornais, livros de Marilena Chauí 
 

Os professores apresentaram posturas diferenciadas na seleção de outras 

fontes para ministrar aulas de Filosofia. Os itens “revista” e “livros de Marilena 

Chauí” são elementos comuns entre os professores. Mesmo com muitas indicações 

feitas nos livros didáticos para jovens, os itens “música e filmes” aparecem no 

depoimento de apenas um dos professores.  

O professor 1 apresentou, como fonte alternativa no desenvolvimento das 

aulas, música e  filmes; por meio dessas duas fontes, acredita conseguir trabalhar 

valores e antivalores de forma mais didática e tornar a aula  “lúdica e interessante”. 

O professor 2 prefere abordar “assuntos mais atuais” e, para tanto, utiliza revistas. 

Chama a atenção a resposta dada pelo professor 3, quando mescla textos 

diversificados de filosofia, dicionário básico de Filosofia, revistas e até mesmo o 
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literato Bakhtin, ao trabalhar com seus conceitos chaves, demonstrando capacidade 

diversificada no uso de outras fontes, no preparo e aplicação das aulas de Filosofia, 

conectando conteúdo didático com texto filosófico. Já o professor 4 apresenta o livro 

“Filosofia” da autora Marilena Chauí como sendo “livro de cabeceira”16, como outra 

fonte no preparo das aulas. O professor 5 também utiliza revistas e  jornais como 

material de apoio para  suas aulas, além dos livros de Chauí.  

 

7) Como você seleciona os conteúdos a serem trabalh ados no ano letivo? 

 

Professor 1 Ordem cronológica, de acordo com os PCN’s 
Leitura do professor de livros didáticos. 

Professor 2 Tudo é selecionado de acordo com as 
necessidades dos jovens. 

Professor 3 Critérios: 
Olho o programa / conteúdo do ano anterior; 
As necessidades ou projetos da escola; 
As necessidades dos alunos. 

Professor 4 Início: Filosofia Antiga; 
Ética e Lógica 
Filosofia Medieval 
Segundo ciclo 
Racionalismo e temas afins.  

Professor 5 Linha histórica da filosofia 
Outros temas: bioética, inteligência artificial.  

 

  Perguntamos aos entrevistados de que maneira estabeleciam a 

escolha do conteúdo a ser trabalhado no ano letivo, para verificar os procedimentos 

utilizados pelos docentes: se eles consultavam os discentes, fazendo-os participar 

do processo, ou se a escolha era baseada na proposta da unidade escolar ou 

segundo um critério individual. A escolha é subjetiva, pois elegem os instrumentos 

que consideram significativos e importantes para a reflexão.  

 

                                                 
16  Afirmação do entrevistado. 
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Os docentes, em sua maioria, norteiam-se pela História da Filosofia e, num 

segundo momento, por temas diversos do campo da Filosofia, bem como pelas 

necessidades dos alunos. A re-introdução da disciplina no quadro curricular das 

unidades de ensino médio, nos leva a refletir sobre a pergunta: O que ensinar? As 

respostas fornecidas pelos professores licenciados na disciplina, ainda demonstram 

pouca clareza na seleção efetuada por eles.  

 O que trabalhar em Filosofia com os jovens?   

História da Filosofia? Assuntos atuais de acordo com suas necessidades? 

 Os dois?  

Essas questões têm sido alvo de inúmeras reflexões e pareceres 

diferenciados depois da re-introdução da disciplina como obrigatória no quadro 

curricular da rede pública. 

 8) Por favor, descreva a metodologia que você utili za no dia-a-dia da sala de 

aula. 

 

Professor 1 Aula expositiva dialogada com abertura de 
discussão entre aluno-professor-aluno 

Professor 2 Método dialético 

Professor 3 Conteúdo didático do livro + texto filosófico 
+ conexão filosófica. 
Conteúdo didático do livro – explicação. 
Texto filosófico. 

Professor 4 Aulas expositivas, debates, filmes, tudo 
mesclado ao máximo. Aproveito as 
discussões do cotidiano. 

Professor 5 Aulas discursivas e dialogadas, utilizando 
como recursos livros, lousa, retroprojetor, 
entre outros. 
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 A aula expositiva dialogada parece ser a estratégia de ensino mais utilizada 

pelos entrevistados, com o apoio de filmes, textos filosóficos ou não. Os debates e 

as discussões também parecem ter a preferência dos professores. 

Transformar a aula em algo positivo é uma meta a ser alcançada por todos os 

professores de Filosofia, diante do quadro de desinteresse que impera na juventude 

em relação aos estudos de maneira geral. Isso se deve muito ao conteúdo 

selecionado pelo professor para o ano letivo, é a partir dessa seleção que ele pode 

elaborar as aulas bem como a metodologia que utilizará para passar o conteúdo a 

que se propõe.  

 

9) Você percebe, por parte dos alunos, algum grau d e dificuldade em relação à 

linguagem filosófica em sala de aula? 

 

Professor 1 Sim. Porém, quando “traduzida” para uma 
linguagem mais simples essa dificuldade é 
superada com facilidade. 

Professor 2 Não. Somente com relação à linguagem 
filosófica, muitas dificuldades são de 
português básico. 

Professor 3 Sim. Na maioria muitos termos são novos e 
provoca neles a sensação de algo diferente. 
Na medida do possível vou explicando ou em 
algum momento coloco o significado em 
parênteses com outra cor de giz. 

Professor 4 Inicialmente sim, mas não é o suficiente para 
pararmos. Eles conseguem e é possível que 
eles atinjam um nível mais abstrato de 
comunicação. 

Professor 5 Sim bastante. Por isso tenho sempre em 
mente o intelectual orgânico de Gramisch, 
sendo assim, o trabalho de traduzir estas 
palavras a eles passa a ser meu. 
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Os entrevistados são unânimes sobre a percepção de uma dificuldade de 

entendimento, por parte dos alunos, da linguagem filosófica aplicada em sala de 

aula. Para os educadores, os alunos sentem dificuldade no primeiro contato com a 

disciplina, levando-os a uma “tradução”, numa linguagem mais simples, dos termos 

filosóficos. Assim, a sensação do diferente vai se dissipando na medida em que os 

alunos têm a explicação dos termos utilizados. O professor 4 afirma que a 

dificuldade inicial na linguagem filosófica não é suficiente para deter o avanço no 

decorrer do ensino da disciplina.   

 

10) Os alunos se sentem motivados a estudar Filosof ia? Se sim, por quê? Se 

não, por quê? 

 
Professor 1 Sim. A Filosofia ensina a perguntar o porquê. 

Ajuda-os a compreender o mundo como é, a 
procurar caminhos que possam afastar deste 
mesmo mundo os abismos e o perigo da 
destruição que todos nós assistimos na 
atualidade. 

Professor 2 Não, pois a própria sociedade capitalista que 
pediu a volta da Filosofia não se apercebe de 
sua natureza perturbadora e inquietante; o que 
acaba chocando a muitos. 

Professor 3 Particularmente eu vejo muitos dos meus 
alunos interessados em estudar Filosofia. No 
meu caso particular descobri, ou entendi, que 
antes deles gostarem de Filosofia eles 
precisam aceitar o professor.  Depende da 
didática e do tema proposto. 

Professor 4 Eu tenho me esforçado para que eles sintam 
falta da aula ou aguardem a próxima aula com 
certa ansiedade 

Professor 5 Não. A motivação é o que eu busco sempre 
em minhas aulas, eles ultimamente não estão 
motivados a nada, e com isto busco através de 
aulas dialogadas com muitas tentativas para 
agradar tentando uma forma de fazê-los 
gostar de estudar, mas a cada dia que passa 
isso fica mais difícil. Não é somente em 
filosofia, mas em qualquer outra matéria 
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 Ao responderem a questão sobre a motivação dos alunos ou não em 

aprender Filosofia, dois dos professores (professores 3 e 4) atribuem à relação 

professor-aluno (empatia) a atração que irá despertar interesse por parte dos alunos 

pelos conteúdos a serem apresentados, assim o “sucesso da aula” passa pela 

aceitação do professor pelos alunos. O professor 2 apresenta, opostamente aos 

demais professores, a falta de percepção da natureza da Filosofia por parte da 

mesma sociedade que solicitou a volta dela, mas não apresentou mais detalhes 

desta afirmativa, deixando uma lacuna que seria muito interessante ser 

aprofundada. Para o professor 1, a Filosofia por si só já é atraente pelo simples fato 

de auxiliar os alunos na compreensão do mundo que a todo instante está sendo 

destruído. No entendimento do professor 5, a falta de motivação por parte do 

alunado é algo constante; geralmente eles não estão interessados em nada, muito 

menos em estudar Filosofia; assim, o professor procura motivá-los com aulas 

dialogadas, atraentes e agradáveis.  
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Por fim, para você, como professor (a) qual o senti do da disciplina Filosofia na 

formação do jovem? Justifique seu depoimento. 

 

Professor 1 A Filosofia no ensino médio é um 
“programa” que cultiva o desenvolvimento 
das habilidades de raciocínio através da 
discussão de temas filosóficos, que ajudará 
aqueles não somente na aprendizagem do 
saber como na de inferir, comparar, 
relacionar, classificar, definir, deduzir, 
criticar, fazer analogias, mas também a 
desenvolver valores positivos e a posicionar-
se diante da vida. 

Professor 2 O sentido da Filosofia na formação do jovem 
é quebrar “barreira”, quebrar preconceitos e 
idéias pré-estabelecidas, discutir dogmas e 
assim compreender as diferenças. Filosofia é 
formação e é isso que interessa, formar seres 
humanos, cidadãos conscientes que brigam, 
ou melhor, lutam por seus direitos, porém não 
se esquecem de seus deveres. 

Professor 3 O estudo da Filosofia pode se tornar um 
momento de refrigério ou até de dor, quando 
alguns alunos se dão conta que na prática 
detestam pensar, mas gostam de Filosofia. 
Acredito que começa aí uma longa caminhada 
onde a postura ou atitude filosófica é o 
começo. A implantação ou re-introdução da 
Filosofia nestes dois últimos anos veio, no 
meu entender, possibilitar que os jovens 
aprendam / conheçam / reflitam sobre o 
pensar de outros 

Professor 4 “[...]buscar a dimensão na ética do ser, ou 
seja, a busca pelos sentidos. Um jovem que 
começa entender que toda e qualquer 
realidade pode ser explicada passa a ser uma 
pessoa mais completa.” 

Professor 5 Para mim o sentido da disciplina de filosofia 
na formação do jovem e ajudá-los a ter uma 
vida própria, ou melhor, dizendo, torná-los 
cidadãos, [...] fazê-los buscar uma forma 
melhor de se viver o hoje. Não apenas 
estando no mundo, mas sim participando do 
mesmo, conhecendo melhor o mesmo.  
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 Para encerrar os questionários, perguntamos qual é o sentido da disciplina 

Filosofia na formação do jovem. Solicitamos que os professores se sentissem livres 

para dissertar sobre o assunto de maneira que as falas fossem expressão da 

percepção de cada um.  

 Os educadores destacaram como sentido da disciplina Filosofia, na formação 

do jovem, a estruturação e composição de novas competências e habilidades, que 

devem ser proporcionadas pela disciplina no cotidiano dos alunos, o enfoque dos 

valores, da ética, bem como o situar-se no mundo com uma participação crítico-

reflexiva do contexto vivido também ficam evidentes. Pensamos ser relevante 

elencar as competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para a Filosofia para referenciar o que os órgãos educacionais 

competentes esperam da disciplina em sala de aula.  

 Os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) apresentam, em seu texto, 

para as Ciências Humanas e suas Tecnologias - no qual está a disciplina Filosofia - 

as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas com o ensino de 

Filosofia, enquanto representação e comunicação; investigação e compreensão e 

contextualização sociocultural: ler textos de modo significativo; ler, de modo 

filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; articular conhecimentos 

filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências naturais e 

humanas, nas artes e em outras produções culturais; contextualizar conhecimentos 

filosóficos, tanto no plano de sua origem específica quanto em outros planos: o 

pessoal-biográfico; o entorno sociopolítico, histórico e cultural; o horizonte da 

sociedade científico-tecnológica; elaborar, por escrito, o que foi apropriado de modo 

reflexivo; debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e 

mudando de posição em face de argumentos mais consistentes. 
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 As respostas apresentadas pelos professores estão afinadas com as 

propostas presentes nos Parâmetros Curriculares para o ensino de Filosofia. Para o 

professor 1, a disciplina surge como um programa que “cultiva o desenvolvimento 

das habilidades de raciocínio através da discussão de temas filosóficos que ajudará 

aqueles não somente na aprendizagem do saber como na de inferir, comparar, 

relacionar, classificar, definir, deduzir, criticar, fazer analogias, mas também a 

desenvolver valores positivos e a posicionar-se diante da vida”. 

 O professor 2 pensa ser a disciplina um instrumento de ruptura: “ quebrar 

‘barreiras’, quebrar pré-conceitos e idéias pré-estabelecidas, discutir dogmas e 

assim compreender as diferenças.” Para esse professor, cabe à Filosofia “formar 

seres humanos, cidadãos conscientes que lutam por seus direitos, porém não se 

esquecem de seus deveres.” 

 A resposta dada pelo professor 3 apresenta uma dualidade: se por um lado o 

estudo da Filosofia possibilita um “momento de refrigério”, fruto do gosto pela 

Filosofia, por outro “gera dor” porque, na prática, os alunos “detestam pensar”. A 

postura filosófica é o início da longa caminhada que precisa ser percorrida, 

mesclando o próprio pensar com a reflexão sobre o pensamento de outros.  

 Já o professor 4 acredita que a busca pelo entendimento da dimensão ética 

do ser irá proporcionar um sentido maior a tudo que se apresenta aos jovens, no 

cotidiano de mundo. 

 O professor 5 acredita que a Filosofia possa ajudar o jovem a ter vida própria, 

torná-lo cidadão para viver melhor o hoje. 

 As multifunções da disciplina Filosofia citadas na fala dos professores, ao 

explicitarem o seu sentido, eliminam a possibilidade de uma expectativa teórica, 
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depositada numa Filosofia estática, pré-fixada em uma vertente ou especificidade do 

saber.  

[...] ela continua mantendo conexões com a idéia de formação: com a 
idéia de que o espírito humano está sempre à espera de algo que o 
leve a cumprir-se. As dificuldades dessa proposição, atualmente, 
provêm do fato de que a formação supõe o término de um processo, 
geralmente longo, cujo objetivo primordial é o de levar o educando à 
maturidade, à conquista da autonomia de pensamento e existencial, 
ou seja, implica o ideal de emancipação. (FAVARETTO, 2004, p. 43)  

 

 A disciplina pode colaborar com a formação dos jovens, na construção da sua 

autonomia, levando-os a perceber-se na sua existência de tal maneira que sua 

responsabilidade comprometa-os com o universo de coisas e pessoas que os 

cercam. O trabalho com a disciplina Filosofia, na aquisição das habilidades 

pretendidas pelos professores, ainda não é a garantia do ato de filosofar, mas, 

alcançadas algumas dessas habilidades, torna-se um precioso instrumento na 

iniciação do ato de filosofar.  

A filosofia, como disciplina de ensino, é um conjunto particular de 
conhecimentos com características próprias no que se refere à 
formação. Não é, entretanto, como diz o sentido latino da palavra 
“disciplina”, a instrução que o aluno recebe do mestre, nem guarda 
mais o sentido pedagógico de “ginástica intelectual”, de 
disciplinamento da inteligência. Exercita, é certo, capacidades 
intelectuais, requerendo algumas habilidades; mas é , antes de tudo, 
uma disciplina cultural, pois a formação que propicia diz respeito a 
significação dos processos culturais e históricos. (FAVARETTO, 
2004, p. 50) 

 

 O processo construído no decorrer de um dos períodos mais importantes na 

vida do homem, o da juventude, em que os valores, aprendidos em sua infância, são 

colocados à prova diante da pluralidade de opiniões e pensamentos que se 

apresentam pelo convívio com outros jovens, é longo e por fim precisa deixar, como 
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maior ensinamento constituído em sua vida, uma postura responsável diante de si 

mesmo, a transformação é inevitável.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

[...] a filosofia é requisito indispensável para a elaboração de 
referências que permitam a articulação entre os conhecimentos, a 
cultura, as linguagens e a experiência dos alunos. (FAVARETTO, 
2004, p. 48) 

 

 O desenvolvimento dessa pesquisa teve como objetivo verificar o sentido da 

disciplina Filosofia no ensino médio e suas contribuições na formação do jovem sob 

a óptica do professor.  

 Num primeiro momento, optamos por indicar os momentos de presença ou 

ausência da Filosofia, segundo entendimento que os diversos governos, em 

diferentes épocas, faziam da necessidade ou não da disciplina no quadro curricular 

de suas escolas. Enfatizamos a re-introdução da mesma no Estado de São Paulo, 

em conseqüência das inúmeras lutas, solicitações e ampliação do quadro curricular 

das unidades escolares, bem como a elaboração de dois concursos, em menos de 

dois anos, para provimento dos cargos criados com a ampliação, e os cursos 

Filosofia e Vida I e II para a capacitação dos professores recém-contratados. A partir 

de julho de 2006, a presença da Filosofia torna-se obrigatória em âmbito nacional 

por meio do Parecer CNE/CBE Nº 38/2006, datado em 07/07/06. No entanto, a 

obrigatoriedade proposta pelo parecer do CNE foi questionada pelo Conselho 

Estadual de Educação de São Paulo, conforme Indicação CEE nº 62/2006 aprovada 

em 20-09-2006, desobrigando as unidades escolares particulares e públicas de 

terem em seu quadro curricular a disciplina, sem, no entanto, vetar a presença já 

existente da Filosofia nas unidades da rede pública.   
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 A discussão sobre a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade da disciplina no 

quadro curricular no Estado de São Paulo, ainda irá perdurar. É fato, que hoje, a 

disciplina está presente nas unidades escolares do ensino médio. Aconteceu em 

2007, mais um concurso para preenchimento de cargos vagos, que não é a garantia 

da permanência da disciplina, mas que contribui para que, existindo o professor 

legalmente concursado e empossado, existam as vagas da disciplina nas unidades 

escolares. Outra questão relevante é a importância que alguns gestores (verificamos 

isso na região da Baixada Santista), têm dado à presença da disciplina em seu 

quadro curricular. Como a disciplina trabalha valores e hoje sofremos, 

declaradamente, no cotidiano da sala de aula e na sociedade uma crise de valores, 

nada melhor do que alguém habilitado para desenvolver tais competências e 

habilidades nos discentes. 

 Após as diversas leituras efetuadas dos textos de autores que têm pensado o 

ensino de Filosofia e a análise de algumas afirmações dos professores Severino, 

Kohan e Gallo, referencial teórico do trabalho, procurou-se pensar, em meio aos 

diferentes prismas, qual o sentido da Filosofia no momento atual. 

  As afirmações que mais nos chamaram atenção foram as do professor 

Severino. Ele acredita na Filosofia como uma disciplina que contribui diretamente 

com o situar-se dos jovens no mundo. Sua relevância está no sentido existencial que 

a disciplina dá ao jovem no mundo simbólico, social e do trabalho.  

 A Filosofia, dentro de um contexto macro que é a educação, tem grande valor 

no que diz respeito à formação do jovem. Existe um caminho percorrido e a 

percorrer pelo jovem em que o mundo, as pessoas e as coisas à sua volta possuem 

valor que se caracterizam como necessários à sua autoconstrução. 
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 As afirmações feitas pelos professores em nossa pesquisa se aproximam 

daquelas feitas pelos autores que utilizamos como nosso referencial teórico, 

principalmente, na importância e relevância que dão à disciplina Filosofia, na 

questão existencial do jovem. 

 O enfoque, inquestionável e presente, em todas as falas transcritas nessa 

pesquisa é o da contribuição da disciplina Filosofia na formação integral do jovem, 

direcionada para sua autoconstrução autônoma, para o sentido dado ao mundo e 

pessoas à sua volta, aos valores que constituem a dignidade humana, e para a 

crítica reflexiva diante dos questionamentos da vida. Esse é o sentido da disciplina 

no ensino médio. Outra característica é a preocupação com a construção e 

ordenamento da liberdade do jovem, em face da desestruturação da consciência e 

crise dos valores. 

 Sobre o sentido da disciplina Filosofia na formação do jovem, os professores 

afirmaram ser ela “’um programa’ que cultiva o desenvolvimento das habilidades de 

raciocínio através da discussão de temas filosóficos, que ajudará não somente na 

aprendizagem do saber como também nas competências para inferir, comparar, 

relacionar, classificar, definir, deduzir, criticar, fazer analogias e desenvolver valores 

positivos e posicionar-se diante da vida. Cabe à Filosofia formar seres humanos, 

cidadãos conscientes que lutam por seus direitos sem se esquecerem de seus 

deveres. Cabe à Filosofia oportunizar ao jovem momentos para o autoconhecimento 

e reflexão sobre a própria conduta, ao estudar e examinar o pensar dos outros, a 

saber, os filósofos ao longo de toda a história da humanidade. Cabe à Filosofia 

ajudar o jovem a ter uma vida melhor, para não apenas ‘estar no mundo’ mas dele 

participar de maneira efetiva, colaborando na sua construção”. 
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 Alguns pontos precisam ser mais trabalhados para a consolidação da 

disciplina Filosofia.  

 O primeiro ponto: não se pode correr o risco de tornarmos as aulas de 

Filosofia em momentos de auto-ajuda ou de bate-papo, em nome de uma 

autoconstrução do sujeito. Segundo: é preciso que o ensino de Filosofia seja 

direcionado sempre com base nas estruturas apresentadas pela própria Filosofia. 

Terceiro ponto: como disciplina pertencente a um quadro curricular, seu papel será 

sempre de atuação conjunta com outras disciplinas na construção do conhecimento: 

há que se buscar uma postura interdisciplinar. Quarto: há que se levar em conta a 

necessidade de desenvolvimento de novas metodologias para seu ensino, levando-

se em consideração as inovações hodiernas (tecnologias), bem como as 

características dos alunos a que a Filosofia se dirige.  

 A História da Filosofia figurou como elemento presente nas respostas dos 

entrevistados. Trabalhar em sala de aula, somente observando fatos da História da 

Filosofia, pode ocasionar dificuldade da iniciação ao filosofar, meta pretendida pelos 

professores; por outro lado, negligenciar a História da Filosofia é transformar o 

momento da disciplina em algo sem legitimidade. Gallo (2002) trabalha muito bem 

essa perspectiva ao propor que nas aulas de Filosofia seja trabalhado o processo do 

filosofar sem esquecer o historicamente produzido. 

Se, ao ensinarmos filosofia, nos limitarmos a expor figuras e 
momentos da história da filosofia, estaremos contribuindo para 
afirmar a filosofia como peça (ou peças) de museu, como algo que se 
contempla, se admira, mas se vê a distância , como algo intangível 
para nós. Mas, por outro lado, se nos dedicarmos ao ensino da 
filosofia, buscando o processo do filosofar no esquecendo da 
historicamente produzido, perderemos a legitimidade para tal ato. 
(GALLO, 2002, p. 198). 
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 A disciplina precisa contemplar as duas realidades: trabalhar o texto e o 

contexto atualizando-os para a realidade vigente.  

 É a reflexão produzida na Filosofia e pelo processo de filosofar que dará o 

sentido existencial da realidade que cerca o jovem.  

 Concordamos com a fala dos entrevistados e do professor Severino, quando 

dizem pensar que a contribuição efetiva da disciplina Filosofia com a sua re-

introdução no quadro curricular é o da relevância na análise do cotidiano ou 

ressignificação existencial. Saber quem somos, conhecer a si mesmo, foi a proposta 

inicial da Filosofia e continua sendo. 

 É realmente na descoberta gradativa de si que os jovens irão formar sua 

identidade. 

 Kohan acredita que a disciplina, “seja um espaço aberto a uma experiência 

transformadora do pensamento” (Cf. KOHAN apud OLIVEIRA, 2007, p. 69), 

revolucionando a maneira de agir do jovem diante das estruturas que se 

apresentam.  

 A presença da disciplina Filosofia no ensino médio hoje, gera alegria para 

aqueles que vêem nela uma nova possibilidade de inspiração no desenvolver-se dos 

jovens, na capacidade desses em criticar e questionar com fundamentação, na visão 

de si mesmo e dos outros, das coisas e das pessoas que os cercam. 

É a disciplina Filosofia, desenvolvida numa linguagem específica para o 

jovem, sem perder a sistematização apresentada pelos textos filosóficos, que irá 

instituir a iniciação ao filosofar, ou seja, a uma prática existencial. Essa prática 
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transforma o próprio jovem e o próprio ambiente em que ele vive. É a iniciação no 

ato de filosofar transformadora. 

Os questionamentos são inerentes à vida dos jovens; é preciso aproveitar 

essa característica conjuntamente com os textos filosóficos e a própria vida dos 

filósofos para construir o saber.     

 É um desafio ensinar Filosofia no ensino médio hoje. Um desafio que possui 

um doce sabor de novidade para os alunos e professores, diante dos problemas 

interpessoais que vivemos. É também um exercício de resgate das reflexões já 

apresentadas por tantos outros que desenvolveram essa tarefa, ao longo dos vinte e 

seis séculos da História da Filosofia. 
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ENTREVISTA: Professor 1 
 
 

1) Formação, atuação profissional e local de trabal ho. 

 

Formado pela Unisantos, curso de Filosofia, professor PEBII de Filosofia, trabalho 

na E.E. Dr. Reinaldo Kuntz Busch em Praia Grande. 

 

2) Após dois anos de re-introdução da Filosofia com o disciplina na rede 

pública, quais as contribuições que ela tem trazido  para a formação do jovem? 

 

A Filosofia trabalha conteúdos não encontrados em outras disciplinas. Ela ajuda o 

educando a compreender melhor a vida, nós mesmos, os outros e o mundo. A 

Filosofia discute valores e valores nos guiam no cotidiano. Portanto, a importância 

da re-introdução da Filosofia no ensino médio se dá justamente na oportunidade dos 

educandos terem uma disciplina que os avaliem “diretamente” com teoria que se 

relacionam diretamente com a prática do cotidiano de cada educando. 

 

3) O que te motivou a estar em pleno exercício da f unção como professor (a) 

de Filosofia? 

 

Primeiro o amor pela Filosofia, com o passar do tempo fui descobrindo outros 

valores e prazeres em estar lecionando Filosofia, obtendo contato direto com jovens, 

trabalhando assuntos ligados ao convívio social, enfim, penso que trabalhar Filosofia 

nada mais é do que trabalhar a vida, o desvelar da vida que se revela no dia-a-dia, é 

o motivo pelo qual trabalho Filosofia, o que me satisfaz como profissional. 

 

4) Quais os objetivos que você almeja com o ensino de Filosofia para jovens? 

 

Valores. Como profissional me preocupo com a falta de valores ou a predominância 

dos antivalores que tomaram conta da sociedade capitalista atual, portanto objetivo 

encaminhar o aluno a perceber valores que possam levar as pessoas e a sociedade 

a uma nova vida, mais fraterna e justa. 
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5) Você utiliza livros didáticos? Se sim, quais? Ju stifique sua (s) escolha (s).  

 

Não. Preparo minhas aulas através dos textos extraídos diretos das obras dos 

pensadores. 

 

6) Quais as demais fontes que você utiliza para pre parar e ministrar suas 

aulas? Por quê? 

 

Música e filmes. Através da música e filmes, exemplos de valores e antivalores 

podem ser trabalhados de forma mais didática, além de tornar a aula lúdica e 

interessante. 

 

7) Como você seleciona os conteúdos a serem trabalh ados no ano letivo? 

 

Os conteúdos são selecionados através da ordem cronológica do tempo, de acordo 

com o PCN, é feito um levantamento de obras e trechos considerados importantes 

para serem discutidos em sala de aula. Livros didáticos também são selecionados 

através de uma leitura do professor. 

 

8) Por favor, descreva a metodologia que você utili za no dia-a-dia da sala de 

aula. 

 

Aula expositiva dialogada com abertura de discussão entre aluno-professor-aluno. 

Formação de opinião. 

 

9) Você percebe, por parte dos alunos, algum grau d e dificuldade em relação à 

linguagem filosófica em sala de aula? 

 

Sim. Porém, quando “traduzida” para uma linguagem mais simples essa dificuldade 

é superada com facilidade. 
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10)Os alunos se sentem motivados a estudar Filosofi a? Se sim, por quê? Se 

não, por quê? 

 

Sim. Porque a Filosofia seria antes de tudo ensinar a perguntar o porquê. O início do 

conhecimento é o perguntar, e perguntas fazem parte da idade do educando. A 

Filosofia se propõe determinar o sentido dos acontecimentos e a atitude a assumir 

diante deles. Os alunos se sentem motivados a estudar Filosofia porque ela os ajuda 

a compreender o mundo como é, a procurar caminhos que possam afastar deste 

mesmo mundo os abismos e o perigo da destruição, e destruição é o que todos nós 

assistimos na atualidade. Discutir assuntos que fazem parte do cotidiano dos alunos, 

colocar o educando em prática com a vida, discutir a realidade e dar vez do 

educando como protagonista tendo como pauta própria realidade. 

 

Por fim, para você, como professor (a) qual o senti do da disciplina Filosofia na 

formação do jovem? Justifique seu depoimento. 

 

A Filosofia no ensino médio é um “programa” que cultiva o desenvolvimento das 

habilidades de raciocínio através da discussão de temas filosóficos, que ajudará 

aqueles não somente na aprendizagem do saber como na de inferir, comparar, 

relacionar, classificar, definir, deduzir, criticar, fazer analogias, mas também a 

desenvolver valores positivos e a posicionar-se diante da vida. 
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ENTREVISTA: Professor 2 

 

 

1) Formação, atuação profissional e local de trabal ho. 

 

Bacharel e Licenciado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), ministro 

aulas de Filosofia no ensino médio e no EJA (Educação de Jovens e Adultos) na 

E.E. Oswaldo Luiz Sanches Toschi. 

 

2) Após dois anos de re-introdução da Filosofia com o disciplina na rede 

pública, quais as contribuições que ela tem trazido  para a formação do jovem? 

 

A contribuição da Filosofia pra formação dos jovens é trazer questionamentos sobre 

a própria existência humana e os problemas do cotidiano; fazer um jovem mais 

consciente sobre ele mesmo e sobre o mundo que o envolve. 

 

3) O que te motivou a estar em pleno exercício da f unção como professor (a) 

de Filosofia? 

 

O próprio desafio, pois estudar Filosofia no Brasil já é um desafio; ministrar aulas de 

Filosofia em nossa sociedade não chega a ser uma contradição, porém um enorme 

desafio em vista de como a educação, hoje, se encontra em nosso país. 

 

4) Quais os objetivos que você almeja com o ensino de Filosofia para jovens? 

 

Que os jovens ao menos conheçam grandes pensadores como Platão, Descartes e 

a partir daí pensar sobre si e sobre sua realidade, para tomar melhor suas decisões. 

 

5) Você utiliza livros didáticos? Se sim, quais? Ju stifique sua (s) escolha (s).  

 

Sim. Filosofia da Unicamp, simplesmente pela linguagem mais simples. 
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6) Quais as demais fontes que você utiliza para pre parar e ministrar suas 

aulas? Por quê? 

 

Revistas, pois assim temos mais elementos para trabalhar, assuntos mais atuais. 

 

7) Como você seleciona os conteúdos a serem trabalh ados no ano letivo? 

 

Tudo é selecionado através das necessidades dos jovens, logo, temas como 

amizade, amor e até mesmo sobre profissão podem e deverá ser discutido, 

colocado, proposto. 

 

8) Por favor, descreva a metodologia que você utili za no dia-a-dia da sala de 

aula. 

 

Método dialético. 

 

9) Você percebe, por parte dos alunos, algum grau d e dificuldade em relação à 

linguagem filosófica em sala de aula? 

 

Não. Somente com relação à linguagem filosófica, muitas dificuldades são de 

português básico. 

 

10)Os alunos se sentem motivados a estudar Filosofi a? Se sim, por quê? Se 

não, por quê? 

 

Não, pois a própria sociedade capitalista que pediu a volta de Filosofia não se 

apercebe de sua natureza perturbadora e inquietante; o que acaba chocando a 

muitos. 
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Por fim, para você, como professor (a) qual o senti do da disciplina Filosofia na 

formação do jovem? Justifique seu depoimento. 

 

O sentido da Filosofia na formação do jovem é quebrar “barreira”, quebrar 

preconceitos e idéias pré-estabelecidas, discutir dogmas e assim compreender as 

diferenças. 

Filosofia é formação e é isso que interessa, formar seres humanos, cidadãos 

conscientes que brigam, ou melhor, lutam por seus direitos, porém não se esquecem 

de seus deveres. 
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ENTREVISTA: Professor 3 

 

 

1) Formação, atuação profissional e local de trabal ho. 

 

1982- Teologia – Seminário Batista do Sul do Brasil; 

1983-1991 – Supervisor de projetos da visão mundial – assessoria em projetos 

sociais para igreja evangélicas, católicas e associações de moradores;  

1991-1996 Filosofia – UERJ (Universidade Estadual do Rio de janeiro) 

1996-1999 Missionário da missão Batista Barracão (RS) / Campos Novos (SC); 

1999-2007 Pastor da primeira Igreja Batista de Praia Grande / SP 

2000-2007 Professor de Filosofia / Sociologia rede estadual de SP 

2002-2007 Professor de Filosofia / Sociologia no seminário Batista do Litoral / SP 

 

 

2) Após dois anos de re-introdução da Filosofia com o disciplina na rede 

pública, quais as contribuições que ela tem trazido  para a formação do jovem? 

 

Penso que a geração jovem atual deseja tudo muito rápido, instantâneo, sendo 

assim, as contribuições: 

1- Uma possibilidade para aprender a pensar, refletir e criticar o texto o contexto 

e o cotidiano. 

2- Analisar temas que normalmente passam desapercebidos. 

3- Ampliar vocabulário que devido aos “msn” trilha a estrada do reducionismo. 

4- Ser facilitadora. No meu entender o papel da Filosofia é sem dúvida um olhar 

interdisciplinar que ao longo do tempo irá favorecer o processo de ensino-

aprendizagem extensivo as demais disciplinas. 

 

 

3) O que te motivou a estar em pleno exercício da f unção como professor (a) 

de Filosofia? 

 

Em primeiro lugar estudei cinco anos na Universidade e acredito que seria desprezar 

o meu mundo acadêmico. Em segundo lugar, para educar a comunidade 
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eclesiástica da qual faço parte, de que, pastores também trabalham. Em terceiro 

lugar, sempre desejei lecionar – um sonho que agora tenho a oportunidade de 

concretizar. 

 

4) Quais os objetivos que você almeja com o ensino de Filosofia para jovens? 

 

1) Perceber a diferença entre essência e aparência – precisam ver além do alcance. 

Um novo olhar. 

2) Descobrir que o diálogo é o melhor caminho para aprender a ter bom senso. Ter 

bom senso é o primeiro passo para chegar no senso científico – um novo diálogo. 

3) Percorrer o horizonte – o horizonte existe para que a perspectiva de avançar 

sempre seja fruto ou produto de uma insatisfação de que questionar / avançar 

andem juntas. Um novo caminho. 

4) Estabelecer a diferença entre Ter e Ser. 

 

5) Você utiliza livros didáticos? Se sim, quais? Ju stifique sua (s) escolha (s).  

 

• Temas de filosofia – quando abordo Amor, paixão, amizade, violência, 

preconceito; 

• Filosofando – pela linguagem prática; 

• Um outro olhar – Quando estudo os modelos de abordagem; 

• Filosofia série Brasil – considero um livro profundo; 

Justificativa – de acordo com o tema vou mudando de autor. 

• Vivendo a Filosofia – quando trabalho o aspecto histórico / biográfico. 

 

6) Quais as demais fontes que você utiliza para pre parar e ministrar suas 

aulas? Por quê? 

 

• Dicionário Básico de Filosofia – ampliação do vocabulário; 

• Filosofia para iniciantes – resumo condensado; 

• As cinco linguagens do amor – Uma teoria afetiva; 

• Textos filosóficos diversificado; 

• Bakhtin – conceitos chaves; 
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• Revista Veja / Época como texto ou narrativa.  

 

7) Como você seleciona os conteúdos a serem trabalh ados no ano letivo? 

 

Parto dos seguintes critérios: 

• Olho o programa / conteúdo do ano anterior; 

• As necessidades ou projetos da escola; 

• As necessidades dos alunos 

 

8) Por favor, descreva a metodologia que você utili za no dia-a-dia da sala de 

aula. 

 

Normalmente trabalho: 

a) Conteúdo didático do livro + texto filosófico + conexão filosófica 

b) Conteúdo didático do livro – explico. 

c) Texto filosófico. 

Obs.: normalmente trabalho estes métodos. 

 

9) Você percebe, por parte dos alunos, algum grau d e dificuldade em relação à 

linguagem filosófica em sala de aula? 

 

Sim. Na maioria muitos termos são novos e provoca neles a sensação de algo 

diferente. Na medida do possível vou explicando ou em algum momento coloco o 

significado em parênteses com outra cor de giz. 

 

10)Os alunos se sentem motivados a estudar Filosofi a? Se sim, por quê? Se 

não, por quê? 

 

1-Particularmente eu vejo muitos dos meus alunos interessados em estudar 

Filosofia. No meu caso particular descobri, ou entendi que antes deles gostarem de 

Filosofia eles precisam aceitar o professor, sendo assim procuro brincar um pouco. 

Exemplo: 
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Ler cartazes de revistas para a sala estudar estética, então em um cartaz está ali 

Adriane Galisteu, eu prendo o cartaz com durex na lousa e converso com ela. O 

diálogo á assim: 

___Bom dia Adriane Galisteu, nós vamos estudar estética – você é linda. 

___Romeu, não me chame de Adriane Galisteu diga Adriane galho seu... 

___Eu respondo: 

___Infelizmente é tarde, já sou casado – 25 anos. 

 

2-Depende do tema – quando vou discutir ou iniciar o tema política – eles revelam 

resistência e aversão, mas quando o tema é Filosofia, ciência e tecnologia eles se 

mostram interessados. 

Resumindo: depende da didática e do tema proposto.  

 

Por fim, para você, como professor (a) qual o senti do da disciplina Filosofia na 

formação do jovem? Justifique seu depoimento. 

 

Eu penso que é uma grande contribuição aos jovens de hoje a inclusão da Filosofia 

no ensino médio.  

Acredito que a semente que estamos plantando não será colhida com tanta rapidez, 

embora como docentes esperamos uma resposta, queremos ver os frutos mas as 

vezes não será possível. 

O estudo da Filosofia pode se tornar um momento de refrigério ou até de dor, 

quando alguns alunos se dão conta que na prática detestam pensar, mas gostam de 

Filosofia. Acredito que começa aí uma longa caminhada onde a postura ou atitude 

filosófica é o começo. 

A implantação ou re-introdução da Filosofia nestes dois últimos anos veio, no meu 

entender, possibilitar que os jovens aprendam / conheçam / reflitam sobre o pensar 

de outros, mesmo que dos pré-socráticos tenhamos deles somente fragmentos, 

ainda assim podemos colher uma grande contribuição. 

Atualmente todos nós sabemos que grande parte dos alunos não estudam nada em 

casa, mas gastam tempo excessivo em muitos outros aspectos, tais como: 

- Namoro – namoram diariamente; 

- Internet – é quase um objeto de desejo – compulsão; 

- Músicas – levam o MP3 



105 
 

- Telefone celular – tem criado inúmeros desconfortos. 

Acredito e espero que Filosofia tenha vindo para ficar, pois se queremos um Brasil 

ascendente, a inclusão da Filosofia foi e é um passo decisivo na caminhada e 

contexto educacional. Um recomeço. 

Uma grande oportunidade do professor de Filosofia construir junto dos alunos uma 

possibilidade de torná-los cidadãos que criticam, percebem, decidam e acima de 

tudo possam descobrir que estudar é muito bom. 

 

Comentários:  Luiz Carlos, espero que as respostas acima possam representar no 

seu trabalho uma pequena contribuição. Desejo boa sorte no seu projeto de 

mestrado. Gostei das perguntas foram bem elaboradas. Um abraço. 
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ENTREVISTA:  Professor 4 

 

 

1) Formação, atuação profissional e local de trabal ho. 

 

Licenciado em Ciências Sociais, especialização em Metodologia do Ensino. 

Trabalho na E.E. Prof. Antonio Nunes – Praia Grande / SP 

 

2) Após dois anos de re-introdução da Filosofia com o disciplina na rede 

pública, quais as contribuições que ela tem trazido  para a formação do jovem? 

 

Acredito que o mais importante tem sido uma possibilidade de se instaurar na sala 

um momento de reflexão para o fazer social e propiciar, mesmo que de forma 

introdutória releituras e possibilidades de releituras da própria existência. Também 

há que se destacar a importância no processo da produção textual.  

 

3) O que te motivou a estar em pleno exercício da f unção como professor (a) 

de Filosofia? 

 

Não. Vendo minha formação original foi a paixão pela Filosofia que me fez ampliar 

minha formação e buscar a Filosofia como opção para a sala de aula. 

 

4) Quais os objetivos que você almeja com o ensino de Filosofia para jovens? 

 

Propiciar uma postura de investigação e reflexiva em relação ao seu entorno. 

 

5) Você utiliza livros didáticos? Se sim, quais? Ju stifique sua (s) escolha (s).  

 

Não diretamente, mas o Filosofando, Temas de Filosofia da Maria Lúcia Aranha, são 

sempre referência. 
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6) Quais as demais fontes que você utiliza para pre parar e ministrar suas 

aulas? Por quê? 

 

O livro Filosofia da Marilena Chauí é livro de cabeceira. 

 

7) Como você seleciona os conteúdos a serem trabalh ados no ano letivo? 

 

Acho sempre importante iniciar um curso com Filosofia Antiga, depois faço um 

passeio pela Ética ou Lógica dependendo da turma e finalizo com a Filosofia 

Medieval.  

No segundo ciclo (série) entro em racionalismo e vou aos temas afins. 

 

8) Por favor, descreva a metodologia que você utili za no dia-a-dia da sala de 

aula. 

 

Aulas expositivas, debates, filmes, tudo mesclar no máximo e aproveito as 

discussões do cotidiano. 

  

9) Você percebe, por parte dos alunos, algum grau d e dificuldade em relação à 

linguagem filosófica em sala de aula? 

 

Inicialmente sim, mas não é o suficiente para pararmos. Eles conseguem e é 

possível que eles atinjam um nível mais abstrato de comunicação.  

 

10)Os alunos se sentem motivados a estudar Filosofi a? Se sim, por quê? Se 

não, por quê? 

 

Eu tenho me esforçado para que eles sintam falta da aula ou aguardem a próxima 

aula com certa ansiedade. Para tanto eu me aproximo bastante do discurso deles e 

da visão que eles têm do mundo como partilha para o meu trabalho. 
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Por fim, para você, como professor (a) qual o senti do da disciplina Filosofia na 

formação do jovem? Justifique seu depoimento. 

 

Frente ao imediatismo que se nos coloca cada momento urge a necessidade de se 

buscar a dimensão na ética do ser, ou seja, a busca pelos sentidos. Um jovem que 

começa entender que toda e qualquer realidade pode ser explicada passa a ser uma 

pessoa mais completa. 
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ENTREVISTA: Professor 5 
 
 
 
 

1) Formação, atuação profissional e local de trabal ho. 

 

Licenciatura Plena em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica Paraná 2005. 

Professor de filosofia da rede estadual de ensino. EE Magali Alonso, Praia Grande 

SP  

 

2) Após dois anos de re-introdução da Filosofia com o disciplina na rede 

pública, quais as contribuições que ela tem trazido  para a formação do jovem? 

 

Penso que a filosofia já trouxe uma visão nova ao jovem, onde a educação esta 

sempre ligada ao mundo e ao ser humano, onde o estudo pessoal ajuda a se 

compreender e a buscar coisas realmente necessárias a vida pessoal. Entendendo 

que tudo está em uma constante mudança desde as vontades pessoais e as 

vontades da sociedade. 

  

 

3) O que te motivou a estar em pleno exercício da f unção como professor (a) 

de Filosofia? 

 

Eu estudei filosofia devido a necessidade da mesma nos estudos para a formação 

dos religiosos da igreja Católica, onde estive durante cinco anos. Quando decidi sair 

do seminário, eu já estava  formado, sendo assim, me escrevi na diretoria de ensino  

desta cidade. Com isto, iniciei minha atuação como professor no ano passado, 

acabei gostando de lecionar, e hoje faço a opção de ser professor.   

 

4) Quais os objetivos que você almeja com o ensino de Filosofia para jovens? 

 

Meus objetivos são simples, buscar no máximo cativar os alunos ao gostar dos 

conhecimentos, ou seja, buscar a cognição. Vendo a juventude hoje em dia 

considerada sem vontade aos estudos, e quando esta vontade existe, e apenas 
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pertinente devido à necessidade da mesma para o trabalho, não tendo uma vontade 

própria, uma realização ao saber.  Sendo assim, busco causar nos alunos uma 

vontade ao apreender, ao conhecimento utilizando da filosofia como um caminho 

aos diversos conhecimentos.  

 

5) Você utiliza livros didáticos? Se sim, quais? Ju stifique sua (s) escolha (s).  

 

Não utilizo livros didáticos, mas tomo como base um livro chamado: Para Filosofar 

Hoje; introdução e historia da filosofia. De Severo Hryniewicz; Rio de Janeiro: edição 

do autor, 2001. 

 

6) Quais as demais fontes que você utiliza para pre parar e ministrar suas 

aulas? Por quê? 

 

Revistas, jornais, livros da Marilena Chauí, entre outros 

 

7) Como você seleciona os conteúdos a serem trabalh ados no ano letivo? 

 

Busco sempre a linha histórica da filosofia, ou seja, filosofia pré socrática, socrática, 

medieval, moderna e contemporânea. Dentro disto também utilizo alguns temas do 

livro como: bioética, inteligência artificial.  

 

8) Por favor, descreva a metodologia que você utili za no dia-a-dia da sala de 

aula. 

 

Aulas discursivas e dialogadas, utilizando como recursos livros, lousa, retroprojetor, 

entre outros. 

 

9) Você percebe, por parte dos alunos, algum grau d e dificuldade em relação à 

linguagem filosófica em sala de aula? 

 

Sim bastante. Por isto tenho sempre em mente o intelectual orgânico de Gramisch, 

sendo assim, o trabalho de traduzir estas palavras a eles passa a ser meu. 
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 10) Os alunos se sentem motivados a estudar Filoso fia? Se sim, por quê? Se 

não, por quê? 

 

Não. A motivação e o que eu busco sempre em minhas aulas, eles ultimamente não 

estão motivados a nada, e com  isto busco através de aulas dialogadas com muitas 

tentativas para agradar tentando uma forma de fazê-los gostar de estudar, mas a 

cada dia que passa isso fica mais difícil. Não e somente em filosofia, mas em 

qualquer outra matéria.   

 

Por fim, para você, como professor (a) qual o senti do da disciplina Filosofia na 

formação do jovem? Justifique seu depoimento. 

 

Para mim o sentido da disciplina de filosofia na formação do jovem e ajudá-los a ter 

uma vida própria, ou melhor, dizendo, torná-los cidadãos, onde através de 

depoimentos feitos ao longo de mais de 2607 anos atrás, fazê-los buscar uma forma 

melhor de se viver o hoje. Não apenas estando no mundo, mas sim participando do 

mesmo, conhecendo melhor o mesmo. Exemplificando, estar ciente da política, da 

natureza e de tudo o que se encontra nas possibilidades de conhecimento do ser 

humano.   

 


