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RESUMO

A pesquisa investiga quais sentidos os professores de Filosofia do Ensino Médio
atribuem ao exercício docente. Conhecer cientificamente tais sentidos pode contribuir
para o exercício desta profissão, para seu melhoramento e organização de suas
condições, além de abrir caminhos para o trabalho dos formadores destes professores.
Partiu-se dos estudos realizados no Grupo de Pesquisa Educação e Trabalho e procurouse compreender a percepção profissional dos professores de Filosofia em exercício. A
pesquisa contextualiza o trabalho dos professores de Filosofia no Ensino Médio
destacando os atuais aspectos investigativos, históricos, formativos e legais. Enfatiza-se
os antecedentes e condicionantes da Resolução 4/2006 do Conselho Nacional de
Educação, que tornou obrigatória a presença da Filosofia no Ensino Médio adequando-a
ao projeto pedagógico de cada escola. Optou-se pelo método fenomenológico como
abordagem teórico-metodológica e apresenta-se a natureza humana como semiótica,
fundamentado em aproximações e distanciamentos entre a fenomenologia e a corrente
histórico-cultural. Realizou-se a coleta de dados em duas etapas: novembro de 2005 e
dezembro de 2006, abrangendo 15 Escolas de Ensino Médio do Município de Itajaí –
SC. Escolheu-se um grupo significativo dos professores que lecionavam Filosofia, que
responderam ao questionário-pesquisa. Levou-se também em consideração para a
escolha, a formação inicial, o tempo de experiência e a carga horária. A análise dos
dados revelou que a percepção da docência está intimamente relacionada às
experiências profissionais dos professores de Filosofia e estas manifestam a dinâmica da
docência. Os sentidos atribuídos ao exercício docente manifestam uma direção na
dinâmica da profissão dos professores de Filosofia estudados. Evidenciou-se que eles
aprendem com a experiência e que é preciso se deslocar do ensinar a filosofar para o
“aprender a filosofar juntamente com os alunos”; da disciplina comum às situações
privilegiadas para filosofar; do desgosto e da indiferença de alunos e professores ao
gosto pelo ensino-aprendizagem de Filosofia; da imobilidade ou deficiência
institucional ao crescimento pessoal e dos problemas educativos à busca incessante por
soluções nos mais variados níveis.

Palavras-chave: Sentidos. Exercício Docente. Filosofia.
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ABSTRACT

This study investigates the perceptions of High School teachers of Philosophy on their
teaching practice. Scientific knowledge of these perceptions can contribute to this
professional practice, and the improvement and organization of its conditions, as well as
opening up possibilities for the work of those who train these teachers. This study is
based on studies carried out by the Education and Work Research Group, and seeks to
understand the professional perceptions of Philosophy teachers. The research
conceptualizes the work of the Philosophy teachers in High School Education,
highlighting the current investigative, historical, training and legal aspects. It
emphasizes the precursor and conditioning factors of Resolution 4/2006 of the National
Education Council, which made the presence of Philosophy obligatory in Secondary
Education, adapting it to the curricula of each school. The theoretical-methodological
approach used was the phenomenological method, and human nature is presented as
semiotic, based on approaches and distancings between the phenomenological and
historical-cultural streams of thought. The data collection was carried out in two stages:
November 2005 and December 2006, covering 15 Secondary Education Schools in the
Municipal District of Itajaí – SC. A significant group of the Philosophy teachers was
selected, who answered to the questionnaire. The choice also took into consideration the
initial training, experience, and number of hours worked. The data analysis revealed that
the Philosophy teacher’s perceptions are closely related to the teachers' professional
experiences, and that these perceptions reveal the dynamics of the teaching practice.
The feelings attributed to the teaching practice reveal a direction in the dynamics of the
profession among the Philosophy teachers studied. It was demonstrated that they learn
through experience, and that there is a need to move away from an attitude of teaching
to philosophize, to an attitude of "learning to philosophize with the students"; from the
discipline common to situations favorable for philosophizing; from the distaste and
indifference of pupils and teachers to a taste for the teaching and learning of
Philosophy; from the institutional immobility or deficiency to personal growth and from
educational problems to a continual search for solutions at various levels.

Key words: Perceptions. Teaching practice. Philosophy.
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“Eliminar de uma vez por todas o sentido das palavras,
eis o objetivo do terror!”
Jean-François Lyotard
Rudiments Païens

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

É possível aos Professores de Filosofia do Ensino Médio encontrar sentido no
que fazem, especialmente diante das situações desfavoráveis em que se encontram? As
dificuldades que afetam o Ensino Médio, no contexto da educação brasileira e
catarinense, parecem ter se diversificado nos últimos anos. Por que então os Professores
permanecem lecionando tal disciplina, que é de reconhecida dificuldade para a
compreensão dos alunos? Sem dúvida há motivos que os fazem superar as dificuldades
que encontram. Acredita-se que tal motivo reside no sentido pessoal que eles
construíram sobre a docência. Saber quais os sentidos que os Professores de Filosofia do
Ensino Médio atribuem ao exercício da docência passa a ser, então, fundamental para a
compreensão não só do exercício desta profissão, mas também para o melhoramento da
mesma. Além disso, permitirá uma melhor compreensão do trabalho que cabe aos
formadores, uma organização mais adequada do trabalho dos Professores de Filosofia e
uma otimização das condições e do ensino desta disciplina. Se considerarem que estão
fazendo alguma coisa de bom significa que têm um sentido pessoal e um
reconhecimento social daquilo que fazem. Sentirão, por outro lado, que seu trabalho tem
um valor social e que são necessários para a sociedade.
Desde o retorno da Filosofia ao currículo do Ensino Médio, com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°. 9.394/96)1, ao determinar que ao final
do Ensino Médio, todo estudante deverá “dominar os conhecimentos de Filosofia”
muitos professores têm se dedicado a essa tarefa. Passados aproximadamente dez anos
de seu retorno às escolas de Ensino Médio, aqueles professores iniciantes, seja na
carreira profissional seja no ensino de Filosofia, já acumularam alguma experiência no
exercício da docência em Filosofia. Mas, quais sentidos estão dando às suas
experiências? Qual o período necessário para formar um aprendizado consistente da
docência? O que os tem ajudado ou dificultado na significação de seu trabalho?
1

Doravante nos referiremos a essa Lei apenas por meio da sigla LDB.

1

A formação dos professores de Filosofia em exercício constitui-se num campo
quase desconhecido, seja pelo retorno recente da Filosofia ao Ensino Médio, seja pelos
professores principiantes ou pela escassez de pesquisas abordando esta realidade.
Concomitantemente “para o ingresso na docência de Filosofia no Ensino Médio exigese o título de licenciado em Filosofia; no entanto há situações em que professores não
graduados em Filosofia acabam lecionando essa disciplina.” (FÁVERO, 2004, p. 275).
De acordo com Fávero (2004, p. 276), sabe-se também que “para o docente de Filosofia
em atividade, não é exigido nenhum aperfeiçoamento, atualização ou especialização” e
que só muito recentemente, algumas “universidades brasileiras começaram a
desenvolver cursos de especialização para professores de filosofia.”
A Filosofia, seu ensino, e a formação dos professores em exercício nesta área,
vêm sendo discutidos mais intensamente e têm “se constituído como uma área de
pesquisa bastante fecunda e frutífera para os filósofos que se dedicam ao tema. A
produção de conhecimentos vem se adensando e se cristalizando com bastante
consistência neste início de século.” (DANELON, 2004, p. 346). Reconhece-se que
“dependendo da forma como se aborde a questão, o ensino de filosofia pode envolver
áreas distintas do saber. Pode constituir-se em objeto de pesquisa tanto para aqueles que
trabalham com o saber pedagógico como para aqueles que trabalham com a filosofia ou
com a filosofia da educação.” (DANELON, 2004, p. 346).
Para delimitar o enfoque aqui utilizado aborda-se a formação de professores
“como um processo contínuo, sistemático e organizado” que leva-nos a compreender
que esta lide envolve toda a carreira docente. Reconhece-se que os professores, visando
“aprender a ensinar” passam por diferentes etapas (GARCIA, 1999, p. 112). Segundo
André (informação verbal)2 as etapas são:
•

Pré-formação – experiências da escolarização;

•

Formação inicial – cursos, processos;

•

Início da docência – choque da realidade e descoberta profissional;

•

Formação contínua – cursos, processos, autoformação.

Ao considerar-se o próprio exercício docente como processo aperfeiçoador da
formação acadêmica e da docência como tal, algumas interrogações tornam-se
prementes. Frente às lacunas expostas, estarão os profissionais em atividade exercendo
2

Informação fornecida pela Professora no Seminário Temático Formação de Professores – tendências dos
estudos e pesquisas, em 21 de março de 2006, na UNIVALI – ITAJAÍ.

2

uma docência significativa, primordial para sua formação pessoal e até para suas vidas?
Como estarão administrando as situações desafiantes e conflitantes? Enfim, incidindo
sobre o próprio professor, quais sentidos acabam por conferir ao “ser Professor de
Filosofia”, à sua própria atividade profissional?

PROBLEMA

Quais sentidos são atribuídos ao exercício da docência pelos Professores de
Filosofia do Ensino Médio?

OBJETIVO GERAL

Investigar os sentidos atribuídos pelos professores de Filosofia do Ensino Médio
ao exercício da docência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Analisar a percepção da docência a partir dos relatos dos professores de
Filosofia;
b) Conhecer as experiências profissionais dos professores de Filosofia;
c) Examinar a dinâmica da docência dos professores de Filosofia;

3

CAPITULO I
1. CONTEXTO ATUAL DA FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO

1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS
Este trabalho centra-se na formação dos professores de Filosofia, mais
precisamente na investigação dos sentidos conferidos por eles ao exercício profissional.
Para compreender um pouco melhor esta problemática, inicia-se com um breve
panorama histórico, recapitulando alguns traços do período recente de nossa história
político-social e onde se situam as lutas pelo retorno do ensino de Filosofia ao então
ensino de 2° grau.
Alves (2002) faz uma retrospectiva mais abrangente e apresenta um estudo
histórico da situação da Filosofia no Brasil desde o período colonial até a promulgação
da LDB/96, no qual classifica cada período com relação à importância dada à Filosofia.
Segundo ele:
Do período colonial até a República, teve presença garantida, porém
como pano de fundo para a preparação aos cursos superiores; da 1ª
República até 1964, sua presença foi indefinida no ensino; no período
da ditadura, de 64 a 79, ficou ausente do ensino; a partir de 80 com a
redemocratização houve o controle no ensino de filosofia. Após a
LDB/96 a filosofia passa a ser recomendada, mas continua, em última
análise, com o caráter de uma disciplina optativa3.

Reportando-se à história da formação de professores de Filosofia no Brasil
Ribas, Meller e Gonçalves (2004) consideram a importância de destacar que a formação
de professores de Filosofia no Brasil iniciou-se na década de 30 do século passado e que
os primeiros cursos de licenciatura em Filosofia são os da Universidade de São Paulo
(1934) e da Universidade do Distrito Federal. Tal consideração procede, pois
anteriormente a estes cursos de formação de professores existiam cursos de Filosofia
para a formação de seminaristas, geralmente ligados a instituições religiosas.
Conforme notícia no site da Câmara dos Deputados4, segundo a qual esta
aprovou no dia 15 de setembro de 2005, o Projeto de Lei 1153/03, referente aos cursos
3

Conforme se verá no item 1.2. sobre os Aspectos Legais, a Resolução CNE/CEB n° 4/2006 publicada no
Diário Oficial da União de 21 de agosto de 2006, tornou-a obrigatória. Neste trabalho se mantém esta
discussão, dentre outros motivos, por ser recente, continuar presente no âmbito educacional e ajudar na
compreensão contextualizada do exercício da docência em Filosofia.
4
Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/>. Acesso em: 18 janeiro 2006.
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de nível superior Filosofia e Teologia, ministrados por seminários religiosos e que,
naquela data, seria encaminhado ao Senado Federal, nota-se que os cursos citados
continuam em atividade.
Fávero et al. (2004, p. 262), afirma que em vários Estados houve mudanças
recentes quanto à inclusão da Filosofia no Ensino Médio. Mas foi a partir de 1979, com
a progressiva redemocratização do país, que vários Estados passaram a adotar a
Filosofia como disciplina no Ensino Médio da rede pública, por meio de leis estaduais
ou recomendações das secretarias estaduais de educação. Recorda ainda que, com a
nova legislação de finais dos anos de 1990, alguns Estados passaram a adotar os
PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio) como orientação para o
ensino nas escolas.
Matos (2002) ajuda a situar esta problemática ao levantar a questão referente aos
profissionais da educação, que devem organizar e desenvolver um trabalho pedagógico
com a Filosofia. Ele lembra que esta mesma problemática apareceu na pauta de
discussão de algumas comunidades sintonizadas com este assunto, ou seja, levantaram
a preocupação com que tipo de profissional deverá lidar com o ensino
de filosofia. Essa questão não pode ser considerada como algo
contingente visto que o movimento nacional pela formação dos
profissionais da educação tem resistido bravamente à tentativa de
‘improvisações aligeiradas’ para a formação docente. Neste sentido, a
formação dos professores e professoras talvez seja hoje uma
problemática tão complexa quanto à do ensino de filosofia. Além do
mais, seria lamentável se toda articulação em torno da questão do
retorno da filosofia à educação escolar em nível médio não se
ocupasse, inclusive, da necessária formação docente. (MATOS, 2002,
p. 251-252).

Vê-se entretanto, que “a preocupação com a adequada formação pedagógica do
professor de Filosofia, necessariamente, deverá manter-se articulada à luta mais ampla
pela formação dos profissionais da educação.” (MATOS, 2002, p. 252).
Mas esta preocupação, de um ponto de vista histórico, é recente, pois iniciou-se
com o movimento e seus argumentos pró e contra a inserção da Filosofia no Ensino
Médio. Assim, “a tentativa de colocar a questão da formação de professores e
professoras de Filosofia reporta ao movimento ocorrido na década de 1980, quando do
retorno da Filosofia ao então ensino de 2° grau ocupou departamentos, estudantes e
filósofos desse imenso Brasil”. (MATOS, 2002, p. 252).
O movimento nacional pelo retorno da Filosofia como disciplina às escolas de
Ensino Médio teve início na década de 1970, com a fundação do Centro de Atividades
5

Filosóficas, mais tarde Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas – SEAF5. Um dos
marcos ocorreu em 1976, quando o Departamento de Filosofia da USP promoveu uma
ampla discussão, com os professores de 2° grau da rede pública, de diversas disciplinas,
abrindo caminho para que fosse debatida a questão específica da Filosofia.
Segundo Silveira (1991, p. 143 apud MATOS, 2002, p. 253) em dezembro de
1976 “criou-se uma comissão de Ensino de Filosofia com o objetivo de romper o
isolamento entre os professores universitários e secundários de Filosofia e, sobretudo,
organizar uma luta conjunta pela re-introdução da disciplina no ensino médio”.
Para Matos várias outras iniciativas despontaram, pois
a partir de então, várias iniciativas foram tomadas no sentido de
promoverem a luta pelo retorno do ensino de filosofia às escolas de
nível médio, dentre as quais, cinco encontros nacionais de
departamentos de filosofia, vários encontros nacionais de estudantes
de filosofia e uma série de eventos locais e regionais.” (MATOS,
2002, p. 253)

No bojo daquele movimento havia diversas posições chegando a serem
conflitantes. Ora argumentavam favoravelmente à reivindicação em pauta, ora a
contestavam.
Colocadas em perspectiva as duas posições, descritas nas tabelas seguintes, nos
ajudam a perceber que não havia consenso, além de ilustrarem a pertinência do tema
“formação de professores de filosofia”.

5

A Dissertação de Mestrado “O ensino de filosofia no II grau: do seu afastamento ao movimento pela sua
reintrodução (a Sociedade de Estudos e Atividades Filosoficas - SEAF)”, de 1997, do Professor Celso
João Carminati, apresenta o trabalho dessa sociedade, durante e depois do regime militar brasileiro.

6

TABELA 1 - ARGUMENTOS FAVORÁVEIS AO RETORNO DA FILOSOFIA
AO ENSINO MÉDIO
As conseqüências negativas da supressão da filosofia
Combate ao pragmatismo e imediatismo
Humanização do 2° grau
Necessidade de tornar o ensino mais interessante e agradável
Desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica
Visão global da realidade
Capacidade de expressão oral e escrita
Equacionamento de problemas existenciais
Acesso ao acervo cultural da humanidade
Democratização da sociedade
Mercado de trabalho para os formandos em filosofia
“Coerência” com a lei 5692/71
Motivar, consumir, generalizar e justificar a produção filosófica brasileira
Fonte: Matos (2002, p. 254).

TABELA 2 - ARGUMENTOS CONTRÁRIOS AO RETORNO DA FILOSOFIA
AO ENSINO MÉDIO
Currículo sobrecarregado
Disciplina não exigida no vestibular e com um grau de abstração tão alto que exige
muita maturidade de quem a estuda
A filosofia não resolve as deficiências do ensino
Repensar o currículo como um todo
É possível um trabalho filosófico com qualquer disciplina
Faltam professores preparados
Doutrinação ideológica
Fonte: Matos (2002, p. 254).

Conforme a tabela 2 acima, a argumentação contrária ao retorno curricular da
Filosofia na escola de Ensino Médio afirmava que faltam professores preparados para
lecionar Filosofia na escola. Já para os pareceristas do Conselho Federal de Educação
7

no Parecer n° 342/83 essa falta era atribuída a três fatores: a) pequena quantidade de
docentes já licenciados em Filosofia; b) poucos cursos de licenciatura em Filosofia em
funcionamento; c) os poucos cursos que funcionam, além de terem uma clientela muito
pequena, nem sempre oferecem a modalidade – licenciatura. (MATOS, 2002, p. 255).
Para Matos parece curioso que durante todo o movimento nacional, apesar de
preocupações prescritivas, a do professor aparece, sobretudo, como argumento contrário
à inclusão da Filosofia no Ensino Médio. Ressalta que se opinava até que não havia
sentido falar no ensino de Filosofia dada à falta de material humano, de formação
adequada.
Ora, “a falta de professores habilitados era vista como problema pelos próprios
integrantes do movimento nacional, que temiam, com isso, inviabilizá-lo” (MATOS,
2002, p. 255). Para os oposicionistas esse era um problema intransponível. Já os que
buscavam a re-introdução da Filosofia viam a possibilidade de superar esse limite, com
a tomada de algumas medidas, tais como um levantamento da quantidade e tipo de
professores habilitados com licenciatura e/ou registro em Filosofia disponíveis, bem
como o levantamento das necessidades projetadas para o qüinqüênio seguinte (19831987) pelas respectivas secretarias estaduais. Em conjunto com as Secretarias Estaduais
a responsabilidade e os critérios seriam fornecidos pelos departamentos de Filosofia e
pelos setores responsáveis pela didática nas Instituições de Ensino Superior e pelos
cursos de atualização e reciclagem preparados para os licenciados que fossem lecionar
Filosofia.
Existiu sempre a clareza da necessidade de que os professores fossem
“devidamente habilitados” e documentos emanados dos encontros de chefes de
departamentos chegaram a estabelecer claramente a necessidade da licenciatura, mas
sem exclusividade. Provavelmente reconhecendo o argumento de que haveria poucos
formados.
Tentou-se ainda repensar o projeto do retorno da Filosofia ao 2° grau, pois a
impossibilidade de reunir professores em número e qualidade suficientes para o ensino
da Filosofia em todas as escolas do Segundo Grau do país levou o MEC a cogitar sua
obrigatoriedade, a partir de 1983, apenas nas instituições de ensino superior (grifo
nosso).
Surpreendentemente Matos (p. 256), conclui que não tem “conhecimento de
nenhuma voz que se tenha puxado um debate quanto ao professor que se desejaria
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formar”. Para ele “o problema era colocado muito mais como uma questão de ordem
técnica”.
Matos (2002, p. 258), apresenta a questão da formação de professores de
Filosofia, em seu início recente, entranhada no contexto social brasileiro afirmando que
o momento era complexo e delicado, pois a sociedade brasileira gerava uma descrença
generalizada na juventude quanto à possibilidade de conseguirem uma vida melhor, o
que, juntamente com a avalanche de imagens televisivas, ajudou a minar o gosto pelo
pensar.
Este foi também o contexto em que se formavam as novas gerações de
graduandos em Filosofia para a docência, pois “as perspectivas de vida eram tão
adversas que levavam a questionar o mais acanhado gesto de utopia e/ou ideal”. Esta
situação não melhorou muito na década de 1990 e início da atual. A presença midiática
na vida dos jovens só fez aumentar e se diversificar. “Construiu-se o simulacro do
homem plenamente realizado como sendo aquele distinguido dos demais pela sua
possibilidade de consumir”. (MATOS, 2002, p. 258). “Restou o desafio de fazer
Filosofia num contexto de desencanto e perplexidade.” (MATOS, 2002, p. 259). Esta
situação certamente gera conseqüências no exercício docente dos professores de
Filosofia.
Já na primeira década deste século, a formação de professores para o trabalho
com a Filosofia aparece no momento em que o MEC tem procurado formatar os cursos
cujo escopo visa à formação desses profissionais. A construção de uma nova política
educacional no Brasil está consubstanciada na elaboração de diretrizes e parâmetros
norteadores da organização curricular.
A situação do ensino de Filosofia no Brasil conforme analisa e relata Kohan
(2002, p. 21) “é muito complexa. Sintomas que levam pessoas ao otimismo poderiam
ser destacados: no ensino médio, em vários Estados do país, a filosofia tornou-se uma
disciplina obrigatória nos últimos (...) anos”. Existiam ainda, no início de 2006,
perspectivas concretas de que na Câmara dos Deputados, o projeto do Deputado
Ribamar Alves tornasse a Filosofia obrigatória no Ensino Médio em todo o país6. Como
vê-se no item 1.2., adiante, sobre os aspectos legais, esta perspectiva veio a concretizarse.
6

Confira em: http://www2.camara.gov.br/internet/proposicoes/chamadaExterna.html?link=http://www.
camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?ass1=Filosofia&co1=&Ass2=&co2=Ass3=
Acesso em: 18/01/06.
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Comentando a situação da Filosofia nos outros níveis de ensino Kohan (2002, p.
21) afirma que
No nível superior, proliferam cursos de licenciatura em filosofia e já
há um número significativo de dissertações de mestrado e teses de
doutorado sobre o ensino de filosofia. No nível fundamental, há um
movimento que vem levando a filosofia às crianças há pelo menos
quinze anos. Esse movimento não pára de crescer, pelo menos
quantitativamente.

Baseados nesses e noutros indicadores alguns pensam que as perspectivas da
Filosofia nas instituições educacionais são promissoras, pondera o mesmo autor.
Numa perspectiva mais ampla Kohan (2002, p. 21) apresenta mais sinais fora
das instituições educacionais, que alimentavam e ainda alimentam essa forma de
otimismo: movimentos que intentam levar a Filosofia às ruas, os “cafés filosóficos”, “as
cervejas filosóficas”, a “ciberfilosofia”, a “filosofia clínica”, a filosofia para a terceira
idade.
O que não se pode negar é que a Filosofia tem ganhado visibilidade em nosso
país. Alguns indicadores desta visibilidade aparecem nos artigos de revistas, jornais e
programas de televisão7. Sintetizando, Kohan (2002, p. 22) afirma que
esses sinais pareceriam indicar que a filosofia ocupa uma posição
bastante diferente na cultura brasileira daquela que ocupava há
algumas décadas, inviabilizada no ensino superior, reclusa a umas
poucas escolas do ensino médio, impensável no ensino fundamental,
impraticável no espaço público da cidade. Com base nessa
conjuntura, muitos amantes da filosofia sorriem. Fala-se até de
“febre” pela filosofia, de “explosão” da filosofia no Brasil.

A filósofa Márcia Tiburi (2005), procurando ir mais a fundo na compreensão
destes sinais, argumenta que “o questionamento filosófico, se tornou útil num mundo
em que ficou difícil demais compreender”.
Entretanto, um olhar mais cauto não consideraria interessante apenas a
visualização pública e intra-escolar, carecendo de aprofundamentos. Não importa que a
Filosofia ocupe espaços apenas. Kohan (2002) chama a atenção para a importância
fundamental de compreender, dentro e fora das escolas, o que a Filosofia faz nestes
espaços, o tipo de filosofia que se pratica e ensina, qual sua relação com outras áreas do
saber, com a instituição escolar e as demais instituições da vida econômica, social e
7

O artigo da Revista Veja de 3 de agosto de 2005, “Divagações de Domingo”, p. 130-131, aborda o que
chama onda de popularização da filosofia chegando à televisão.
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política do país. Convém, ainda segundo Kohan, voltar-se especialmente para
considerar a relação que professores e alunos envolvidos com a Filosofia estabelecem
entre si e com a própria Filosofia.
Este autor pondera ainda que seria muito interessante se percebêssemos que a
situação da Filosofia nas instituições educacionais está muito longe de ser olhada com
conformismo ou satisfação e que seria bastante significativo perceber quão importante é
para o ensino de Filosofia em nossos dias que professores e alunos estabeleçam com sua
prática uma relação filosófica, aberta, crítica e problematizadora.
Uma estrutura mais complexa daquilo que de fato acaba sendo o ensino de
Filosofia poderia ser exemplificada com conjuntos de temas predominantemente
utilizados em escolas do estado de São Paulo (FÁVERO et al., 2004, p. 272), a partir de
um trabalho feito pela Secretaria Estadual de Educação na década de 1980, quando da
reintrodução opcional da disciplina. Segundo este levantamento os temas predominantes
são:
Tabela 3: Temas filosóficos efetivamente utilizados no Ensino Médio
A filosofia e os demais conhecimentos: senso comum; mito e religião;
ciência; o conhecimento filosófico; a ideologia.
A condição humana: a cultura; a técnica e a tecnologia; o homem e o
trabalho; trabalho e alienação.
A ação humana: os valores: ética x moral; distintas concepções éticas; a
liberdade; a sexualidade.
Política e cidadania: cidadania e democracia; concepções políticas na
história; o liberalismo e o socialismo.
Estética e comunicação: o belo nas artes; arte e sociedade; a televisão, o
cinema e a sociedade contemporânea.
Fonte: Fávero et al., (2004, p. 272).

A luta pela obrigatoriedade da Filosofia nos currículos do Ensino Médio se
estendeu até agosto de 2006, pelo menos em âmbito legislativo, como apresentado no
item 1.2. a seguir, sobre os aspectos legais desta questão. Vejam-se alguns dos
argumentos a favor de sua presença no Ensino Médio apresentados na justificativa de
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um projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados em 2003, fazendo referência à
Declaração de Paris para a Filosofia8 (BRASIL, 2003, p. 2-3):

A inclusão da Filosofia [...] no currículo de ensino médio é uma
medida necessária para a consolidação dos objetivos e finalidades da
educação básica. Tal medida fundamenta-se no entendimento de que
a Filosofia e a Sociologia possuem estatutos próprios e, enquanto
disciplinas, são análogas a qualquer outra, com saberes, corpo
teórico, lógicas internas, técnicas e terminologias específicos. Delas,
os alunos têm muito que aprender e assimilar. A defesa da inclusão
da Filosofia [...] no currículo não é recente. E, da mesma forma que
se evidencia o escândalo teórico e político da sua retirada do núcleo
comum do currículo (recorde-se a Lei n° 5.692, de agosto de 1971,
que tenta, de forma ilegítima, substituir a Filosofia e a Sociologia
introduzindo, respectivamente, as disciplinas de Educação Moral e
Cívica e Organização Social e Política do Brasil), também se percebe
a correlação de seu ensino com o avanço do processo democrático,
tornando-se imperativo restaurar um pensamento crítico em
educação. Compreende-se que seja assim, pois não há propriamente
ofício filosófico [...] sem sujeitos democráticos e não há como atuar
no campo político e cultural, consolidar a democracia, quando se
perde o direito de pensar, a capacidade de discernimento, o uso
autônomo da razão.

Tal defesa não só argumenta pela legitimidade da Filosofia como disciplina,
evidencia sua contribuição para o processo de consolidação da democracia em nosso
país, como também ressalta a contribuição para o aluno, pois este poderá reavaliar seu
posicionamento e sua intervenção social além de, dentre outras contribuições, fazer
sentir sua liberdade pessoal. Segundo Fávero, et al. (2004, p. 262):

A presença da Filosofia [...] 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. Esses planos se entrelaçam e voltam-se ao sujeito
da aprendizagem, podendo ampliar sua visão de mundo, enriquecer
sua existência, renovar seus projetos, tecer sua sociabilidade, fazer
sentir sua liberdade.

Fávero et al. (2004, p. 262), resume a situação da Filosofia no Ensino Médio um
pouco antes de sua aprovação como disciplina obrigatória, afirmando que a presença
disciplinar da Filosofia no Ensino Médio ficava, na prática, a critério de cada estado da
8

JORNADAS FILOSÓFICAS DA UNESCO, 1995, Paris. Declaração de Paris para a Filosofia –
“Filosofia e Democracia no Mundo”, Disponível em: <http://cbfc.com.br/reflexao.asp?page=1>.
Acesso em: 12/04/2006.
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Federação. Em vários Estados houve mudanças recentes. A partir de 1979, com a
progressiva redemocratização do país, vários Estados passaram a adotar a Filosofia
como disciplina no Ensino Médio da rede pública, por meio de leis estaduais ou
recomendações das secretarias estaduais de educação. Com a nova legislação de finais
dos anos de 1990, alguns Estados passaram a adotar os PCNEM (Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio) como orientação para o ensino nas escolas.
Em alguns casos, há indícios de uma defesa da transversalidade; noutros pode-se
identificar, ao contrário, o início de um processo em direção à adoção da Filosofia como
disciplina.
Para encerrar este item retomam-se e resumem-se alguns aspectos destes breves
pontos. O movimento nacional pelo retorno da Filosofia como disciplina às escolas de
Ensino Médio iniciou-se na década de 1970, chegando ao auge na década de 1980,
acompanhando a redemocratização. Nos debates que então afloraram, a falta de
professores preparados aparecia sobretudo como argumento contrário àquela
reivindicação. Os que buscavam a re-introdução da Filosofia viam a possibilidade de
superar este limite pelo levantamento dos professores habilitados, das necessidades
projetadas pelas secretarias estaduais e pelos cursos de atualização e reciclagem para os
que fossem lecionar a disciplina.
O contexto social da época apresentava-se complexo e delicado, com descrença
da parte da juventude, avalanche de imagens televisivas, falta de ideais, desencanto e
perplexidade quanto aos acontecimentos. A maioria destes elementos sociais agravou-se
nas décadas seguintes até nossos dias. Destaca-se a disseminação da Internet, que,
apesar de trazer contribuições à educação, permanece acessível a poucos e comporta um
caráter ambíguo quanto à sua utilização. Os defensores da presença efetiva da Filosofia
no currículo do Ensino Médio apontam a necessidade de formação adequada para os
professores. Destacam ainda a importância de um ensino de Filosofia qualificado tanto
para a formação crítica do aluno como para o Ensino Médio, para a escola e o cidadão
que se quer formar, contribuindo para a construção de uma sociedade efetivamente
democrática.
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1.2. ASPECTOS LEGAIS

Como já apresentado na nota 6, se mantém aqui, para efeito de contextualização,
compreensão e por estarem ainda presentes no âmbito formativo e no exercício docente
dos professores, bem como nas instituições escolares, as várias posições no debate que
antecedeu a publicação da CNE/CEB n° 4/2006 no Diário Oficial da União de 21 de
agosto de 2006. Esta Resolução tornou a Filosofia obrigatória no Ensino Médio de
forma adequada ao projeto pedagógico de cada instituição escolar.
Abordando o ordenamento jurídico e institucional dos cursos de graduação em
Filosofia, Matos (2002, p. 260) cita e comenta os textos legais que não somente
discorrem sobre a natureza da Filosofia, mas delineiam rumos para sua estruturação
enquanto área do conhecimento que visa à formação de profissionais.
O Parecer n° 277/62 (Assinado por Newton Sucupira – relator -, Anísio
Teixeira, D. Cândido Padin, Valmir Chagas e Pe. José Vasconcelos) sustenta a
resolução n° 1, de 17 de janeiro de 1972, do Conselho Federal de Educação, a qual
estabelece o currículo mínimo dos cursos de graduação em Filosofia no Brasil desde
1962 e confere, até hoje, embasamento jurídico, para os currículos de graduação em
Filosofia. Mesmo as diretrizes curriculares de especialistas do MEC, atualmente,
propõem a permanência do “currículo mínimo”, apresentado no aludido Parecer.
(MATOS, 2002, p. 260-1).
O Parecer n° 277/62 inicia reconhecendo a “dificuldade de traçar um ‘currículo
ofícial’ para o saber filosófico, embora defenda e reconheça como necessária sua
demarcação, calcada na evidência crítica dos currículos até então vigentes”. Reconhece
ainda que o impasse da tarefa está na “escolha de um critério suficientemente objetivo
que o coloque acima das divergências doutrinárias e querelas de escola”. “O problema é
que a definição de tal critério se funda no conceito e na natureza mesma da Filosofia. A
solução parece ter sido apresentar “um projeto dentro do qual possam se mover
livremente as diversas correntes do pensamento filosófico”. Matos (2002, p. 261)
comenta o Parecer fazendo uma síntese de suas linhas gerais. Para ele:

O referido documento critica os currículos, até então em voga, porque
eram rígidos, uniformes e propiciavam ‘uma visão enciclopédica da
Filosofia sacrificando o estudo em profundidade em benefício de uma
vista panorâmica, superficial, da problemática filosófica.
[...] Para a articulação de um novo currículo, o parecer propõe
critérios como “flexibilidade” e “adequação” à natureza acadêmica da
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modalidade em que se oferece o curso, se licenciatura ou
bacharelado. As disciplinas são determinadas com base na
organicidade do estudo da filosofia em dois blocos: o “histórico” e o
“sistemático”. A esses se acrescenta um terceiro, de caráter
“científico”.

Pensando na definição de “um currículo mínimo de um curso que vise à
preparação do professor de Filosofia da escola secundária”, defende que o preparo para
os que se destinam ao ensino será, substancialmente, o mesmo proporcionado para os
que se dedicarão à pesquisa pura. Do professor da escola secundária certamente não se
requer que seja um filósofo consumado, ajuíza Matos (2002, p. 261).
Entretanto, a questão da formação de professores permaneceu em segundo
plano, quando não invisível. Para Matos (2002) o Parecer distingue entre professor e
filósofo, dando mais peso ao segundo. Segundo ele o Parecer, embora deixe entender
que a formação para o ‘professor’ não precisa ser tão exigente quanto à formação para o
‘filósofo’ – como se este não fosse condição suficiente daquele – não entra no mérito da
especificidade da formação do professor. Assevera o fato de os cursos de Filosofia,
como vários outros de áreas específicas do conhecimento humano, não estarem muito
preocupados com a questão de serem, também, cursos voltados para a formação de
professores.
O documento norteador do ensino de Filosofia em nível de ensino superior,
conforme Matos (2002), isto é, na graduação, nas modalidades de bacharelado e
licenciatura, atualmente, Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação em
Filosofia, consignadas no Parecer CNE/CES 492/2001 e aprovadas na Resolução
CNE/CES 12, de 13 de março de 2002, elaboradas por uma Comissão de Especialistas
do MEC. Ele registra, inicialmente, o histórico de sua feitura. Fala-se em duas reuniões
para análise das contribuições provenientes de 14 instituições de ensino superior e da
socialização dos “pontos principais das diferentes contribuições”, bem como do
consenso em torno delas.
Segundo os especialistas, neste Parecer e nesta resolução,
os profissionais da Filosofia parecem gozar de uma situação
privilegiada em termos curriculares, uma vez que o espírito da
Resolução de 1962, que os vem norteando, consubstanciado no
Parecer 277/62, já garantia uma liberdade e flexibilidade que outros
cursos ainda hoje almejam. (MATOS, 2002, p. 263)
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Noutra frente, comentando o perfil do egresso dos cursos de graduação em
Filosofia, o primeiro item exigido pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de
Graduação em Filosofia, Matos (2002, p. 263-265), destaca que “o bacharelado deve
caracterizar-se principalmente pela pesquisa, em geral direcionada aos programas de
pós-graduação em Filosofia, bem como ao magistério superior. A licenciatura estaria
orientada, sobretudo, para o ensino de Filosofia no nível médio”.
A indicação, continua Matos, é de que ambos, bacharéis e licenciados, “recebam
substancialmente a mesma formação básica, em termos de conteúdo e de qualidade”. “A
necessidade de uma “sólida” formação em história da filosofia é alegada como
mediação para capacitar à “compreensão e a transmissão” dos principais temas,
problemas e sistemas filosóficos e para “a análise e reflexão crítica da realidade social
em que se insere”. (p. 264).
Estes documentos pretendem assim corrigir a lacuna que análises posteriores
viram no Parecer 277/62. Bacharelado e licenciatura, diz essa versão final,

diferenciam-se antes pelas suas finalidades, sendo que do licenciado
se espera uma vocação pedagógica que o habilite para enfrentar com
sucesso os desafios e as dificuldades inerentes à tarefa de despertar os
jovens para a reflexão filosófica, bem como transmitir ao aluno do
ensino médio o legado da tradição e o gosto pelo pensamento
inovados, crítico e independente. O licenciado não deve ser
simplesmente um bacharel que adicionou disciplinas pedagógicas ao
seu currículo.

Os signatários (Matos, 2002, p. 265) das Diretrizes Curriculares para os cursos
de Graduação em Filosofia (Nelson Gonçalves Gomes, Osvaldo Giacoia Junior e Álvaro
Luiz Montenegro Valls), tendo em vista as necessidades nesta área conclamam a
“intensificar a preocupação com os objetivos formativos específicos para esta
habilitação”. Tal preocupação reflete-se nas competências e habilidades requeridas dos
egressos desses cursos de Filosofia.
De um egresso dos cursos de graduação em Filosofia, segundo o documento,
deve-se esperar as seguintes competências e habilidades a serem desenvolvidas:
• Capacitação para um modo especificamente filosófico de formular e propor
soluções e problemas, nos diversos campos do conhecimento;
• Capacidade de desenvolver uma consciência crítica sobre conhecimento, razão
e realidade sócio-histórico-política;
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• Capacidade para análise, interpretação e comentário de textos teóricos,
segundo os mais rigorosos procedimentos de técnica hermenêutica;
• Compreensão da importância das questões acerca do sentido e da significação
da própria existência e das produções culturais;
• Percepção da integração necessária entre a filosofia e a produção científica,
artística, bem como o agir pessoal e político;
• Capacidade de relacionar o exercício da crítica filosófica com a promoção
integral da cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa dos direitos
humanos.
A perspectiva formativa voltada para o ensino da Filosofia não chega a
modificar o currículo proposto.
Quanto aos conteúdos curriculares “embora a comissão registre não considerar
necessário um elenco de disciplinas obrigatórias “ou um novo currículo” (as diretrizes
ponderam que “o elenco tradicional das cinco disciplinas básicas (História da Filosofia,
Teoria do Conhecimento, Ética, Lógica, Filosofia Geral: Problemas Metafísicos, - além
de duas matérias científicas - regulamentada pela Resolução do CFE, de 20 de outubro
de 1962, que se seguiu do Parecer 277/62, tem-se comprovado como uma sábia
diretriz). Tal elenco vem permitindo aos melhores cursos do País um ensino flexível e
adequado da Filosofia”. algumas áreas, “cujo ensino hoje não poderia ser
negligenciado”, são lembradas, como, por exemplo, Filosofia Política, Filosofia da
Ciência, Estética, etc. recomendando que sejam oferecidas ao menos, como disciplinas
optativas. (Matos, 2002, p. 265).
Matos explica no mesmo estudo, que as versões preliminares desse documento
indicavam que os cursos deveriam cumprir, no mínimo, quatro anos, podendo acrescer
ou diminuir um semestre letivo, “dependendo das condições específicas do Curso”, e
manter-se “no limite mínimo de 2200 horas ou 174 créditos”. Mas, segundo ele essa
orientação deverá entrar posteriormente por ter sido considerada um parâmetro da
estruturação curricular e não uma diretriz.
Ainda conforme Matos, (2002) outro aspecto que não pode ser ignorado,
segundo o documento, refere-se à necessidade de respeitar as proporções de Mestres e
Doutores lecionando, numa proporção de x para x, conforme as indicações da Lei de
Diretrizes e Bases.
Noutro quesito, tratando da metodologia que os cursos devem promover Matos
aponta uma perspectiva voltada ao mesmo tempo para as fontes primárias da Filosofia e
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para os instrumentos de trabalho futuro, para o exercício docente. Ele cita o documento
que,
após considerar quão importante é a leitura, se possível em outros
idiomas, de textos filosóficos em fontes primárias, os especialistas
escrevem: “em relação aos licenciandos, não se negligencie, ao longo
de todo o curso, a procura por instrumentos de trabalho futuro, como
uma bibliografia que seja utilizável nas escolas, bem como outros
recursos didáticos (filmes, jornais, redes de informática, etc.)”. (p.
265-266).

Matos (2002) faz duas observações mais voltadas para a formação dos
professores, ressaltando a superioridade deste documento em relação ao Parecer e à
Resolução, destacando sua contribuição significativa para os cursos de Filosofia.
A primeira observação é a de que não tem certeza quanto à riqueza do documento e
acredita que, em vários pontos, ele supera o Parecer ao qual sempre alude e a referida
resolução. Aplaude, sobretudo o item reservado para a definição de competências e
habilidades, pois seu pressuposto parece salutar e poderá contribuir para uma
transformação significativa na organização dos cursos de Filosofia que se oferecem nas
universidades. Ressalta ainda o aspecto da orientação a ser oferecida, substancialmente
a mesma formação básica em termos de conteúdo e de qualidade para ambas as
habilitações, licenciatura e bacharelado.
Na segunda observação destaca sua própria contribuição mostrando as carências
da formação pedagógica e a necessidade de relacionar a formação de bacharéis e
licenciados. Ele comenta que o documento chama a atenção para
o perfil delineado para os egressos, porque o documento parece
indicar que não carece ao professor universitário uma formação
pedagógica adequada ao magistério superior. Nada a obstarmos que
esperemos do bacharel “a pesquisa acadêmica e a reflexão
transdisciplinar”; porém, em nossa concepção, qualquer profissional
que exerça a docência, não importa em que nível de escolaridade,
deve estar formado para tanto – todos os professores. [...] temos
como urgente a necessidade de repensar, para além da estrutura
curricular dos cursos, novas formas de relacionamentos e
intercâmbios entre o bacharelado e a licenciatura, seus profissionais e
estudantes. (Idem, p. 266).

O autor observa ainda o caráter conservador do que é considerada “vocação
pedagógica”. Segundo ele o que é chamado vocação pedagógica, que se espera do
professor de Filosofia destina-se a “despertar os jovens para a reflexão filosófica” e a
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“transmitir o legado da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e
independente”. Quer dizer, aponta assim para um docente que deve incorporar o modelo
tradicional e conservador do mestre que tem o saber e, por isso, o poder de transmiti-lo
(p. 266).
Outras questões relevantes são discutidas, como as referentes a avanços que
poderiam ter sido feitos, principalmente quanto à concepção de currículo e à
especificidade da Filosofia. Ele começa pela que se refere à concepção de currículo uma
vez que a idéia de “diretriz”, na opinião de Matos, é de superar a de “currículo mínimo”.
Porém, como em mais de uma ocasião menciona-se a “flexibilidade”,
inclusive como “privilégio”, emanada do parecer e resolução já
aludidos, fica-se com a desagradável impressão de que poderíamos
avançar neste aspecto. Precisa-se ter cuidado porque, algumas vezes, a
idéia de “flexibilização curricular” pode significar, pura e
simplesmente, adequação ao mercado de trabalho ao invés de uma
formação mais integral. Somente à guisa de ilustração, cogita-se que
poderiam ser articulados alguns princípios quanto ao currículo que
ultrapassassem a mera listagem de disciplinas ou sinalização a uma
“grade” já traçada. Entretanto, ficou claro: não se trata de uma camisade-força. Os signatários do documento transparecem grande
sensibilidade às diferentes realidades de cada região do país – apesar
de a menção aos “bons cursos” nos ter incomodado. Porém, uma
reflexão mais profunda sobre a especificidade da filosofia, enquanto
área do conhecimento e sua dinâmica “curricular” dentro do espaço
universitário, teria nos ajudado bastante. (p. 267).

Dando continuidade aos aspectos legislativos passa-se das orientações legais e
considerações quanto à formação acadêmica dos estudantes de Filosofia às orientações
legais e considerações quanto à presença da Filosofia no Ensino Médio. Apresenta-se a
situação legal, as mudanças legislativas recentes e algumas implicações para os
professores em atividade, perpassadas pela defesa da presença da Filosofia como
disciplina no Ensino Médio.
Reportando-se à década de 1970, ao marco educacional consignado na lei
5.692/71, Nunes (1990, p. 26 apud MATOS, p. 260) oferece uma leitura do evento
desencadeado por tal lei. As principais conseqüências do que chama de lei equivocada
foram a fragmentação do conhecimento científico, a descaracterização das ciências
humanas – filosofia, sociologia e psicologia – a substituição de história e geografia por
“estudos sociais”, a criação de licenciatura curta, o aparecimento da figura do professor
polivalente, foram as principais conseqüências desta equivocada lei [...], além de
garantir a consolidação da EMC e OSPB. Estas duas “disciplinas” de caráter ideológico
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são obrigatórias e servem de sustentáculo do regime militar instaurado em 1964, pois
que, entre outras finalidades, fazem propaganda do regime de exceção.
Note-se que a descaracterização da Filosofia foi uma dentre outras medidas
negativas para o ensino neste nível. Cartolano (1985, p. 99), quatorze anos depois, nota
a própria agonia a que havia sido relegado o ensino de Filosofia.
a realidade educacional gerada pela Lei de Diretrizes e Bases de
1971, incentivando a formação básica profissionalizante, acabou por
desintegrar o que ainda restava das classes de filosofia. Apesar da
possibilidade de permanecer nos currículos através das lacunas
deixadas pela legislação do ensino, a atividade filosófica nas salas de
aula vem caindo num marasmo estéril.

A fase atual da Filosofia no Ensino Médio que se está presenciando reporta-se à
redemocratização do país e às mudanças que dela decorreram9, particularmente, no
campo educacional. Embora se trate da inclusão obrigatória da Filosofia no currículo do
Ensino Médio ao final deste item, para compreender a trajetória que gerou tal decisão
reportamo-nos às leis anteriores que a possibilitaram. Refazendo a linha histórica
Fávero et al. (2004) destacam que o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n°. 9.394/96), determina que, ao final do Ensino Médio, todo estudante
deverá dominar os conhecimentos de filosofia necessários ao exercício da cidadania.
Considera este foi um avanço significativo para a presença da filosofia nesse nível de
ensino, uma vez que em 1961 (com a Lei n°. 4.024/61) a Filosofia deixa de ser
obrigatória e, a partir de 1971, (com a Lei n° 5.692/71), sob o regime militar, ela
praticamente desapareceu das escolas.
Mas as mudanças na educação não pararam por aí e outras diretrizes vieram
confirmar a presença curricular da Filosofia e também a modalidade desta presença. Nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, constantes na Resolução
CEB/CNE n° 3/98, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 1998, e nos
PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio -, em 1999, os
responsáveis oficiais pela política educacional do período – ministro, membros da
Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC) e pareceristas do Conselho
Nacional de Educação (CNE) – procuraram caracterizar os conhecimentos filosóficos a
9

Como apresentado na nota 4, a Dissertação de Mestrado “O ensino de filosofia no II grau: do seu
afastamento ao movimento pela sua reintrodução (a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas SEAF)”, de 1997, do Professor Celso João Carminati, apresenta o trabalho desta sociedade, durante e
depois do regime militar brasileiro, apontando as conseqüências da redemocratização no campo do ensino
de Filosofia.
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serem trabalhados nas escolas como temas transversais. Para Fávero et al. (2004) os
documentos caracterizam a presença transversal, sem a necessidade de uma disciplina
específica. Embora não excluam o ensino disciplinar, a presença transversal nos
currículos garantiria, em tese, o cumprimento da LDB quanto à necessidade de domínio
de conhecimentos de Filosofia.
Dentre os argumentos mais utilizados para defender o ensino transversal da
Filosofia, em oposição a um ensino disciplinar, três eram recorrentes. O primeiro deles
dizia respeito à formação qualificada dos professores, pois era ressaltada a
precariedade da formação de professores de filosofia para o ensino
médio em âmbito nacional. Embora existam cursos de licenciatura
em filosofia na grande maioria dos Estados, ainda há, de fato, muito o
que aprimorar na busca de uma formação qualificada dos professores,
mesmo nos Estados com melhores índices econômicos e
educacionais. (FÁVERO, et al., 2004, p. 259).

O segundo argumento refere-se a “problemas que a obrigatoriedade da disciplina
em nível nacional poderia trazer aos Estados e seus sistemas de ensino, em especial em
termos de investimentos” (FÁVERO, et al., 2004, p. 260). Argumenta-se que os cofres
estaduais não poderiam arcar com despesas de pagamento de mais professores.
Conforme este autor, o terceiro argumento vem dos que se posicionam
contrariamente à inserção da disciplina por criticarem o modelo disciplinar de escola.
Neste caso, tratar a Filosofia como uma disciplina é que não é aceitável. Estes defendem
que a inserção de mais uma disciplina escolar é uma medida infeliz, particularmente no
caso da filosofia. Se a filosofia deve ser um exercício de pensamento crítico ou lúdico
ou que vise à autonomia do pensar, transformá-la em “matéria escolar” seria sujeitá-la
aos rituais e tratamentos pedagógicos que os estudantes costumam identificar,
precisamente, como o oposto da crítica, do prazer, da autonomia, etc.
Por outro lado, tramitou na Câmara e no Senado Federal um projeto de lei
complementar que substituía o artigo 36 da LDB, instituindo a obrigatoriedade das
disciplinas Filosofia e Sociologia nos currículos do Ensino Médio. O projeto foi vetado
em outubro de 2001, pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso, com base nos
seguintes argumentos: a) a inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia implicaria
incremento orçamentário impossível de ser arcado pelos Estados e municípios; b) não
haveria suficientes professores formados para fazer frente às novas exigências.
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Mas a controvérsia em torno da pertinência da adoção do ensino disciplinar
permaneceu. Continuou-se contra-argumentando que os argumentos citados são
falaciosos, pois, diz-se:

a) a inclusão das novas disciplinas não implica necessariamente
aumento orçamentário, uma vez que o que está em jogo é um
remanejamento da carga horária curricular e não o seu aumento; b)
existe um número significativo de pessoas já formadas e a presença
disciplinar da filosofia na grade curricular tenderia a aumentar o
interesse das pessoas e das instituições por uma formação adequada.
(FÁVERO, et al., 2004, p. 259).

A insuficiência de professores formados foi um dos argumentos que sustentou o
veto. Mas, como visto, um número significativo de professores formados, além de suprir
muitas vagas, despertaria o interesse das instituições de ensino superior para formá-los
continuadamente e para formar novos professores de Filosofia.
Conforme Fávero et al. (2004), um dos argumentos mais importantes do
movimento em favor da inserção da Filosofia como disciplina no currículo “é a
suposição de que somente o ensino disciplinar garantiria uma introdução
verdadeiramente consistente e sistemática dos jovens no âmbito da reflexão filosófica”;
ainda mais se levadas em conta as próprias objeções daqueles que defendem um ensino
transversal, a saber: a precariedade da formação dos professores e as limitações
financeiras dos Estados. Em uma escola ainda fortemente disciplinar, relegar a Filosofia
à transversalidade, tenderia não apenas a diluir a especificidade da Filosofia em meio
aos estudos ‘que realmente contam no currículo’ como também aprofundar a situação de
precariedade que se imputa aos professores de Filosofia no país. Isto na medida em que
poderia servir para reforçar a dispensa de contratação, por parte dos Estados, de
profissionais especializados para a função.
Ainda conforme os autores, baseados nesses argumentos, os que defendem a
presença disciplinar da Filosofia10 continuam trabalhando. Em 24 de junho de 2003,
teve lugar uma audiência pública sobre a volta da Filosofia e da sociologia ao currículo
de Ensino Médio, realizada pela Comissão de Educação, cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados com a presença de representantes de entidades interessadas. Tramitava

10

Uma lista de associações de apoio ao ensino da filosofia na modalidade disciplinar encontra-se como
apêndice no artigo de Fávero, et al. 2004, p. 281-284. Dentre elas, o Núcleo de Educação para o Pensar –
NUEP, com sede em Passo Fundo, RS e a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas – SEAF, com
sede no Rio de Janeiro.
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em 2003 no Congresso Nacional, um projeto de lei com as mesmas características do
anteriormente vetado, conforme acima, com apoio do atual Ministério da Educação.
Recentemente, o Parecer CNE/CEB n° 38/2006, aprovado em 7 de julho de
2006, homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação e
publicado no Diário Oficial da União de 14/08/2006 argumenta favoravelmente em prol
da inclusão obrigatória das disciplinas de Filosofia e Sociologia no Currículo do Ensino
Médio.
Após fazer um histórico das tramitações legais que visavam a determinar que
“não há, dentro da legislação pertinente, obrigatoriedade de oferecer Filosofia e
Sociologia como disciplinas” como visto na apresentação acima, os proponentes
desenvolvem uma análise do mérito da questão concluindo que Filosofia e Sociologia
devem passar a ser entendidas como disciplinas obrigatórias. Entre suas conclusões está
o argumento de que, observando a coerência exigida pela base legal e normativa
vigente, os conhecimentos relativos à Filosofia e à Sociologia, da mesma forma que os
componentes Arte e Educação Física, devem estar presentes nos currículos do Ensino
Médio, inclusive na forma de disciplinas específicas, sempre e quando a escola,
valendo-se daquilo que a Lei lhe faculta, adotar no todo ou em parte, a organização
curricular por disciplinas.
Explicitando um pouco mais como deve ser esta presença nos currículos de
Ensino Médio, o Parecer n° 38/2006 indica algumas condições para a sua garantia. Para
os relatores Cesar Callegari, Murílio de Avellar Hingel e Adeum Hilário Sauer, não há
dúvida de que para a garantia do cumprimento da diretriz da LDB, referente à Filosofia
e à Sociologia, qualquer que seja o tratamento dado a esses componentes, as escolas
devem oferecer condições reais para sua efetivação, com professores habilitados em
licenciaturas que concedam direito de docência desses componentes, além de outras
condições, como, notadamente, acervo pertinente nas suas bibliotecas.
Assumindo a proposta dos relatores a Resolução CNE/CEB n° 4/2006 publicada
no Diário Oficial da União de 21 de agosto de 2006, Seção 1, p.15, em seu artigo
primeiro dispõe que o parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98 passa a
ter a redação seguinte:
As propostas pedagógicas de escolas que adotarem organização
curricular flexível, não estruturada por disciplinas, deverão assegurar
tratamento interdisciplinar e contextualizado, visando ao domínio de
conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da
cidadania.
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Em seu artigo segundo é mais específica e resolve que serão acrescentados ao
artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, os § 3º e 4º. O parágrafo 3ª é preciso em sua
forma redacional: “No caso de escolas que adotarem, no todo ou em parte, organização
curricular estruturada por disciplinas, deverão ser incluídas as de Filosofia e
Sociologia”.
Note-se que esta resolução trata da presença da Filosofia por estabelecimento
escolar e por projeto pedagógico dando liberdade quanto à forma de tratamento, mas
deixando clara a obrigatoriedade de sua presença. Isto deve, dentre outras coisas, dar
maior segurança de trabalho aos professores em exercício, bem como exigirá deles
maior empenho e atualização e, como argumentado acima, colocará a questão da
formação continuada destes professores bem como a formação de novos professores às
instituições formadoras. Sendo assim entra-se em uma nova fase, a de implantação
desta resolução, a acomodação às condições dos sistemas de ensino estaduais e dos
estabelecimentos de Ensino Médio.
Para encerrar retoma-se e resumem-se alguns aspectos destes breves pontos. Nos
últimos anos o Ministério da Educação tem procurado formatar os cursos que visam à
formação de professores, delineando a estruturação da Filosofia enquanto área do
conhecimento que visa à formação de profissionais. Esta formatação se iniciou com o
Parecer 277/62, a resolução n° 1 de 17 de janeiro de 1972, que estabelece um currículo
mínimo dos cursos de graduação em Filosofia no Brasil. As diretrizes curriculares atuais
do Ministério da Educação propõem a permanência daquele currículo mínimo. Nele,
Licenciados e Bacharelados gozam do mesmo preparo, porém diz-se que do professor
de escola secundária não se requer que seja um filósofo consumado. Entretanto, não
entra no mérito da especificidade da formação de professores. Nota-se que as diretrizes
procuram atualização ao indicar áreas que hoje não poderiam ser negligenciadas, como
a Filosofia Política.
Todavia, a realidade das leis que regem o ensino de Filosofia e das instituições
escolares, posteriores à lei 5.692/71, parecem ter-se desvirtuado significativamente,
afetando negativamente o exercício profissional dos professores. A LDB garantiu a
presença da Filosofia na escola média como conteúdo. Sua presença como disciplina foi
vetada pelo Presidente da República alegando falta de mão-de-obra qualificada e em
número suficiente. Vivemos o momento da inclusão obrigatória da Filosofia como
componente curricular no currículo do Ensino Médio (Parecer CNE/CEB n° 4/2006),
seja como disciplina ou adotando outras formas flexíveis, como os projetos. As
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diretrizes curriculares dos cursos de graduação em vigor, consignadas no Parecer
CNE/CES n° 492/2001, gozam de uma situação privilegiada, garantindo liberdade e
flexibilidade. Nota-se, entretanto que o ensino de Filosofia, ou seja, o exercício docente
é que carece de maior atenção, encontrando-se na insegurança.
O perfil dos egressos divide-se em Bacharéis e Licenciados. O Bacharelado
caracteriza-se pela pesquisa e a licenciatura volta-se para o ensino de Filosofia no
Ensino Médio. Mas recebem a mesma formação básica em termos de conteúdo e de
qualidade. Porém, do licenciado se espera uma vocação pedagógica. Conclama-se então
para a intensificação quanto aos objetivos formativos específicos para a licenciatura e
apresentam-se as competências e habilidades a serem desenvolvidas. Por um lado é
positivo, mas por outro é apenas a necessidade de suprir as carências existentes nesta
área. Na parte metodológica aparece a preocupação com os instrumentos de trabalho,
mas a vocação pedagógica que se espera dos formandos parece apontar para o modelo
tradicional de mestre, que tem o saber e pode transmiti-lo.
Mas uma dificuldade começa a deixar de existir, pois a legislação anterior era
muito genérica, vaga e imprecisa quanto à presença da Filosofia no nível médio. Não
deixando clara sua situação concreta dava margem à instabilidade profissional dos
docentes.

1.3. ASPECTOS INVESTIGATIVOS

Porém, não só nos meios de comunicação e instituições de ensino superior ou
em grupos atuantes nacionalmente a Filosofia tem ganhado visibilidade. A UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) promoveu
uma coleta de dados destinada a mapear o ensino de Filosofia, em especial na educação
média, visando avaliar o impacto que o programa por ela patrocinado “Olimpíadas da
Filosofia” exerce sobre o ensino. Embora o Brasil não tenha participado deste evento o
levantamento de dados foi feito e deu condições para produzir um mapa sobre o ensino
de Filosofia no Ensino Médio. Este levantamento de dados realizado em alguns países
da América Latina, no Brasil em 2003, teve os trabalhos organizados regionalmente sob
a coordenação geral de Walter Kohan, e visou às condições de ensino de Filosofia em
seus diversos níveis, com especial ênfase na educação média. Fundamentados no
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levantamento destes dados, Fávero, Ceppas, Gontijo, Gallo e Kohan (2004)11, pela
primeira vez nas últimas décadas, apresentam um cenário da situação nacional do
ensino de Filosofia, segundo eles, o mais completo possível. Alguns elementos deste
cenário são apresentados a seguir. A formação dos professores e alguns dados sobre seu
exercício profissional são descritos ao final deste item.
Conforme os autores, analisando os dados no que dizem respeito aos Estados e à
carga horária de Filosofia delineia-se a situação efetiva da disciplina nos Estados e
instituições antes da oficialização de sua presença, decorrendo daí algumas
conseqüências. Após a Resolução n° 4/2006 é de se esperar que os Estados, seus
sistemas escolares e os estabelecimentos de ensino estejam implantando mudanças
significativas. Entretanto, pode-se esquematizar a presença da Filosofia no Ensino
Médio do seguinte modo:
1. Unidades da Federação que adotam a disciplina, em toda a rede Pública, com
ao menos duas horas semanais durante mais de um ano/série: 2 (Distrito Federal e Mato
Grosso do Sul).
2. Estados que adotam a disciplina, em toda a rede pública, com ao menos duas
horas semanais durante um ano/série: 13 (Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás,
Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins).
3. Estados que adotam a disciplina de modo opcional na rede pública, com ao
menos duas horas semanais: 7 (Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Minas Gerais). Nestes Estados a carga horária
varia muito.
Percebem-se ainda tendências regionais. No caso dos Estados do sul, Rio
Grande do Sul e Paraná, a disciplina é opcional. No Paraná há um projeto de lei que
determina a obrigatoriedade da Filosofia e da sociologia no Ensino Médio, em
tramitação na Assembléia Legislativa. No Rio Grade do Sul, há um projeto de lei para
tornar a disciplina obrigatória, mas ainda não foi submetido a uma votação na

11

Na publicação Cadernos Cedes: A filosofia e seu ensino, São Paulo, v. 24, n. 64, p. 249-384, set./dez.
2004, além deste mapa das condições atuais, mais seis trabalhos são apresentados, amostrando a
diversidade do ensino de Filosofia no Brasil. O segundo texto estuda a implantação obrigatória da
Filosofia no Ensino Médio no Distrito Federal; o terceiro texto elabora uma figura de professor de
Filosofia como modelo de autonomia e liberdade; o quarto texto atualiza uma polêmica que atravessa as
relações entre Filosofia e educação: é a virtude que se há de ensinar? É a política? É a retórica?; no quinto
texto é esboçada a luta frontal contra o pensamento que unifica e reduz os outros pensares; no sexto
trabalho o ensino de Filosofia é pensado a partir da filosofia de Nietsche; no sétimo trabalho a filosofia é
concebida como a arte de criar conceitos.
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Assembléia Legislativa estadual. Em nosso Estado de Santa Catarina foi colocada como
disciplina obrigatória em ao menos um ano do Ensino Médio, por meio da aprovação,
pela Assembléia Legislativa estadual, de um projeto de lei proposto pelo deputado
Pedro Uczai.
Apresenta-se, segundo os autores, um balanço geral da presença da Filosofia no
Ensino Médio, avaliando os pontos positivos e os inconvenientes da atual configuração,
apesar da ausência de dados confiáveis sobre a situação na maioria dos Estados, o que
torna quase impossível determinar com segurança as vantagens e desvantagens nas
diferentes configurações institucionais e curriculares do ensino de Filosofia.
Sabe-se que “professores do ensino médio e pesquisadores de todo o país vêm se
organizando e participando de eventos comuns, o que já constitui um grande avanço em
um país de dimensões continentais”. Mas, “no caso dos estados que não adotam a
disciplina como parte do currículo, a indicação de trabalho com temas filosóficos por
meio de temas transversais não parece ter gerado qualquer resultado significativo”.
(FÁVERO, et al., 2004, p. 268).
Os inconvenientes da atual organização institucional são muitos e graves,
sobretudo nos Estados que não possuem a disciplina em seus currículos, pois
dificilmente o estado ou o município abrem concurso para contratar um professor dessa
área, deixando o trabalho com temas filosóficos a cargo de professores de outras áreas e
disciplinas, na maioria das vezes despreparados para trabalhar com Filosofia, não se
efetivando um ensino filosófico.
Mesmo presente no currículo a situação também é crítica, pois são raríssimos os
concursos para contratação de professores, revelando a desvalorização do ensino de
Filosofia diante de outras disciplinas, a despeito da legislação. Dentre os professores
atuantes, um contingente enorme sem formação em Filosofia, além da remuneração dos
professores da rede pública, que, de modo geral é notadamente baixa, incompatível com
a responsabilidade e o esforço exigidos pela profissão. A pequena carga horária, apenas
duas aulas por semana, prejudica ainda mais o professor. A Filosofia no Ensino Médio
sofre ainda a pressão exercida pelo vestibular, que coloca um peso muito grande nas
matérias “tradicionais”, muitas vezes transformando-a em disciplina ornamental.
Outros elementos relevantes têm sua presença delineada nos registros da citada
pesquisa, segundo os autores, como os programas, métodos e materiais de apoio
utilizados no ensino da Filosofia no nível médio pelos professores.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), apontam
sugestões de organização curricular visando a atender certas prerrogativas legais.
Prevêem os conteúdos de Filosofia nos “temas transversais”, que devem atravessar os
conteúdos das disciplinas e áreas curriculares. Prevêem-na como disciplina no contexto
da grande área Ciências Humanas e suas Tecnologias e seu texto é reputado como de
boa qualidade. Baseia-se no conceito de competências, sem elencar conteúdos e
objetivos específicos a serem trabalhados. Vejam-se as “competências e habilidades a
serem desenvolvidas em filosofia”:
Representação e comunicação: ler textos filosóficos de modo significativo; ler,
de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 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.
Investigação e compreensão: articular conhecimentos filosóficos e diferentes
conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras
produções culturais.
Contextualização sociocultural: 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 científicotecnológica. (BRASIL, 1999, p. 125).
A partir do levantamento pode-se dizer que os temas mais presentes nos
programas preparados pelos professores são: cultura geral, Filosofia antiga (em especial,
o surgimento da Filosofia); ética; história da Filosofia; teoria do conhecimento e
política. Das discussões em nível nacional e dos trabalhos apresentados em encontros ou
publicados, pode-se inferir que a Filosofia no Ensino Médio se resume, na maioria dos
casos, a debates em torno de temas atuais, com o auxílio de referências filosóficas, o
que ajuda a especificar o que se está entendendo por “cultura geral”.
Os filósofos mais comumente trabalhados pelos professores em seus programas
de ensino, conforme os autores são: Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Sartre,
Kant e Marx. Em geral não se faz referência a filósofos brasileiros ou mesmo latinoamericanos.
Os programas de Filosofia para o Ensino Médio, ainda segundo a pesquisa
citada, em geral estruturam os conteúdos articulado-os em quatro grandes modelos:
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1) Por temas: predominam temáticas como conhecimento, verdade, valores,
cultura, ideologia, alienação, sexualidade, condição humana, finitude, liberdade, poder,
política, justiça, arte, meios de comunicação.
2) Por domínios e campos filosóficos: aparecem prioritariamente os campos já
citados anteriormente, como cultura geral, Filosofia antiga, ética, história da Filosofia,
teoria do conhecimento e política.
3) Por problemas: os conteúdos são articulados em torno de problemas
filosóficos, entre os quais o problema do ser, do conhecer, do agir, da ciência etc.
4) Por critérios cronológicos: o referencial passa a ser a história, sendo que
predominam as filosofias antiga e moderna.
Muitos professores, segundo os autores, seguem um livro didático, sendo que os
mais freqüentes são: Filosofando, de Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena
Pires Martins, e Convite à Filosofia, de Marilena Chauí. Nesses casos, o próprio manual
conduz o trabalho em sala de aula, definindo inclusive o programa do professor. Os
programas tendem a ser organizados por meio de temas filosóficos, mas, como não há
determinação, podem-se encontrar programas organizados em torno de conteúdos de
história da Filosofia e em torno de problemas filosóficos.
Os autores ponderam que, entretanto configure para muitos a proposta mais
adequada em se tratando de Filosofia para adolescentes, o trabalho com temas, dadas as
condições de ensino, podem levar o trabalho efetivamente realizado a distanciar-se
radicalmente de um modelo minimamente satisfatório, pela ausência de um
engajamento reflexivo passível de ser identificável com Filosofia.
Em termos de métodos, técnicas e materiais de ensino, os autores afirmam que
de longe o método mais utilizado é o da aula expositiva, muitas vezes com o apoio do
debate ou de trabalhos em grupo. Com menos freqüência, utiliza-se de seminários, nos
quais os alunos preparam uma apresentação em grupo; estudos de textos e pesquisa
bibliográfica; uso de música, poesia, literatura e filmes em vídeo para sensibilização
quanto ao tema a ser desenvolvido. A maioria dos professores adota o livro didático
(manuais), ou compõe apostilas com formato semelhante ao do livro didático. Muitas
vezes o trabalho limita-se à interpretação e contextualização de fragmentos de alguns
filósofos, ou de debate sobre temas atuais, confrontando com pequenos textos
filosóficos.
Mais recentemente, segundo os autores, muitos professores passaram a adotar
metodologias, estratégias e recursos mais participativos nas quais os alunos trocam
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opiniões sobre os assuntos em debate. Os professores costumam utilizar-se de músicas e
de filmes em vídeo para suscitar a análise e o debate em torno de determinados temas.
Há também a discussão a partir de crônicas, matérias de jornal ou revistas; organização
de júri simulado para discutir certo tema; trabalhos com músicas e vídeos; trabalho de
grupo. Ainda, em muitos casos, existe a introdução de técnicas de relaxamento, e outras
práticas que aproximam a aula de Filosofia de uma “terapia coletiva”. É pouco
freqüente a leitura de textos de filósofos, de primeira mão.
Experiências têm mostrado, conforme os autores, que a simples presença da
Filosofia não garante uma contribuição significativa desta. Pode representar mais que
uma diversidade de experiências, uma uniformidade de desorientação.
Com relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio os autores
apontam que, talvez o maior inconveniente seja o fato de sua adoção muitas vezes darse de modos mais ou menos constrangedores, apesar de o documento configurar-se em
simples parâmetros, isto é, uma proposta “alternativa” para o ensino. Em outras
propostas também existem diversos pontos polêmicos que, por vezes, são apresentados
menos como pontos a serem discutidos que como princípios a serem seguidos, em
prejuízo do necessário processo reflexivo.
Avaliando em termos gerais os autores dizem que o ensino de Filosofia feito no
Brasil ainda é bastante tradicional, muito embora tenha avançado com relação a um
ensino descontextualizado da história da Filosofia, voltando-se mais para temas e
problemas filosóficos. Hoje, vemos professores que procuram utilizar uma metodologia
mais dialógica, participativa e cooperativa.
É possível verificar que esses professores de Filosofia buscam um ensino mais
ativo, que não fique circunscrito à análise e explicação de textos, até recentemente
predominante, por influência da escola francesa.
Numa perspectiva mais analítica os autores afirmam que o aspecto mais positivo
que encontramos nas metodologias hoje utilizadas no Brasil para o ensino da Filosofia
na educação média é a abertura. Na medida em que não existem programas obrigatórios,
também não há manuais ou técnicas obrigatórias. O professor de Filosofia pode então
usar criativamente seus conhecimentos e suas capacidades. Importa perceber os esforços
dos professores de Filosofia em torno de determinadas práticas e métodos sob a luz das
condições de ensino, dos desafios e objetivos que se constroem em torno do ensino de
Filosofia.
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Talvez, segundo os autores, se possa afirmar que a precariedade das condições
força os professores a buscarem caminhos para o trabalho da Filosofia em sala de aula
que sejam, de fato, significativos para os estudantes. Assim, abertura não significa
apenas liberdade de trabalho pela ausência de diretrizes oficiais obrigatórias. Significa
sobretudo, a possibilidade de que os professores, com todos os problemas enfrentados, e
talvez em função mesmo desses problemas, aproximem-se dos estudantes e consigam
perspectivar o trabalho com a Filosofia de modo que superem resultados extremos e
pouco expressivos, como o mero exercício do confronto de opiniões, por um lado, e o
mero estudo de conteúdos, por outro.
Conforme os autores nota-se a configuração de alguns inconvenientes, tais
como, o pequeno número de instâncias de formação continuada, a ausência de suportes
didáticos mais bem definidos e a eventual formação deficiente, somadas à ausência de
instâncias que estimulem um trabalho crítico-reflexivo sobre a prática, tudo isso
conspira para obstaculizar um trabalho efetivamente filosófico dos professores junto dos
estudantes. Quanto ao suporte didático, a maioria dos manuais voltados para o ensino de
Filosofia no nível médio é inadequada. Mesmo textos de boa qualidade são
considerados “pesados” pelos professores.
Ainda segundo os autores (FÁVERO et al., 2004), algumas condições
encontradas, no que diz respeito à formação dos professores de Filosofia e seu exercício
profissional, são descritos a partir da análise dos dados da citada pesquisa.
No Brasil, os cursos de graduação em Filosofia são organizados em dois níveis:
bacharelado (formação do pesquisador) e licenciatura (formação do professor); muitos
cursos oferecem as duas habilitações, ficando a critério do estudante a escolha. No caso
da licenciatura em Filosofia, de modo geral, ela está voltada exclusivamente para a
formação do professor de Filosofia para o nível médio, sem maior vínculo com os
ensinos fundamental e superior.
De forma geral, para o ingresso na docência de Filosofia no Ensino Médio
exige-se o título de licenciado em Filosofia; no entanto há situações em que professores
não graduados em Filosofia acabam lecionando essa disciplina, atendendo a
especificidades da região da escola.
No caso das escolas da rede privada, não se exige concurso para ingresso, mas
em geral é feito um processo de seleção de professores, por meio de entrevistas, e se
exige, com exceções, a licenciatura em Filosofia. Na rede pública de ensino, a
efetivação no cargo depende de concurso público, para o qual é requerida a licenciatura
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na área. Nas secretarias de educação alguns Estados, são inúmeras as dificuldades para
obter dados mais precisos sobre concursos, situação dos professores na rede, número de
vagas, etc.
A Proposta Curricular de Santa Catarina, elaborada para o Ensino de Filosofia e
Filosofia da Educação, registra que nosso Estado “reconheceu a importância e o lugar
da Filosofia na formação da consciência crítica dos nossos educandos, na superação da
alienação”. (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998,
p. 40). Ainda neste Estado de Santa Catarina, verificou-se pessoalmente junto à GEREI
de Itajaí (Gerencia Regional e Educação e Inovação), que houve um concurso em 2001
para o ingresso de professores na condição de efetivos, mas, mesmo após a sétima
chamada, quatro anos depois (2005), ainda encontram-se muitas vagas nas unidades
escolares.
Para o docente de Filosofia em atividade não é exigido nenhum
aperfeiçoamento, atualização ou especialização. Muito recentemente, as universidades
brasileiras começaram a desenvolver cursos de especialização para professores de
Filosofia. Foi o caso pioneiro da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília,
que está sendo seguido por outras instituições. No caso da Região Sudeste, pode-se
destacar o trabalho feito pelo Departamento de Filosofia da Universidade Federal de
Uberlândia no acompanhamento dos professores de Filosofia da educação média,
visando à melhor instrumentalização dos estudantes para a prova de Filosofia do
vestibular.
Na Região Sul pode-se destacar o projeto de apoio ao ensino de Filosofia
desenvolvido no Centro Universitário Franciscano (Unifra), visando refletir sobre o
significado da disciplina de Filosofia no Ensino Médio nas escolas de Santa Maria, no
Rio Grande do Sul. (RIBAS; MELLER; GONÇALVES, 2004).
Também os grupos de estudos sobre ensino de Filosofia, segundo Fávero, et al.
(2004), em geral sediados nas universidades, acabam se tornando importantes centros de
aperfeiçoamento e formação continuada para professores, em seu raio de atuação. Vale
destacar ainda os programas de pós-graduação, na medida em que cada vez mais
professores do Ensino Médio procuram esses programas com forma de refletir sobre sua
prática e aprimorá-la. No entanto, os departamentos de Filosofia das principais
universidades públicas ainda se encontram afastados desta preocupação. É de se esperar
que eles se abram cada vez mais para acolher essa demanda, que tenderá a ser crescente,
seja porque se resolva, em nível nacional, a adotar a obrigatoriedade da componente
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curricular Filosofia, na educação média, seja em função das recentes propostas de
mudanças nas licenciaturas. Essas foram formuladas pelo Ministério da Educação nos
anos de 2001 e 2002, em especial, nos Pareceres CNE/CP n° 009/2001, CNE/CP n°
21/2001, e nas Resoluções CNE/CP de 2 de fevereiro de 2002 e CNE/CP n° 1, de 15 de
maio de 2006.
Em nosso Estado destacamos a Tese de Doutorado do Professor Celso João
Carminati, que trata da “Formação e docência: a trajetória de professores de filosofia de
ensino médio”, de 2003, publicada em 2006 com o título “Professores de Filosofia:
Crises e Perspectivas”. Este estudo surgiu, segundo o próprio autor, da necessidade de
mostrar e compreender como alguns professores de Filosofia de Ensino Médio avaliam
a formação inicial e como concebem as próprias práticas docentes. Esta necessidade
surgiu porque “muitas pesquisas têm-se limitado às discussões sobre o lugar que a
disciplina de Filosofia têm ocupado no Ensino Médio, sem enfocar especificamente o
problema da formação dos professores que a ministram nesse nível de ensino” (p. 18).
Tal pesquisa ganha mais importância quando se tem em mente que é imprescindível
discutir os diferentes aspectos da formação dos profissionais que lecionam Filosofia,
pois esta discussão enfrenta resistências no próprio corpo docente, que muitas vezes não
se dispõe a fazê-la, talvez por que tal discussão equivalha a repensar a própria formação
e prática pedagógica.
Baseando-se em Marx, para quem é o ser social que determina a consciência
pessoal e que, portanto, é preciso explicar a consciência das contradições da vida
material pelo conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de
produção, o Professor Celso discute no primeiro capítulo os desafios da formação e da
prática docente a partir das categorias, das racionalidades: acadêmica, técnica e prática
presentes na formação inicial dos professores. No segundo capítulo identifica e analisa
as características sócio-demográficas e profissionais dos professores que lecionam
Filosofia nas escolas públicas estaduais localizadas na 1ª Gerência Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. No
terceiro capítulo procura compreender e explicar a representação dos professores sobre
a formação inicial e sua prática docente. Por fim, no quarto capítulo o Professor Celso
discute os diversos desafios à realidade da formação e da prática docente dos
professores de Filosofia.
O trabalho do Professor Celso, como este, quer ampliar o debate em torno da
Filosofia no Ensino Médio, mas discutindo os aspectos em torno da formação, do
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ensinar e do aprender Filosofia. No caso deste trabalho, trazendo à reflexão
investigativa os sentidos que os professores de Filosofia atribuem ao seu exercício
docente. Mas segue a mesma confluência, pois, como escreve o Professor Celso, visa a
repensar a formação dos professores de Filosofia e a ampliação da qualidade de seu
ensino, num importante momento em que o Conselho Nacional de Educação decidiu
tornar obrigatória a inclusão da Filosofia e da Sociologia no Ensino Médio brasileiro.

1.4. ASPECTOS FORMATIVOS

A problemática envolvendo a formação do professores de Filosofia é percebida e
levada à discussão cada vez mais, especialmente entre aqueles que, de uma maneira ou
de outra, se deparam com as implicações mais abrangentes do retorno do ensino de
Filosofia ao nível médio. Pesquisadores como Eiterer (2002, p. 477) consideram que

desde a retirada da filosofia de cena do segundo grau, tendo em
mente toda a modificação que sofreu não só a sociedade brasileira,
mas toda a civilização ocidental neste período, faz-se necessário criar
novas formas de atuação que atendam às novas solicitações de nossa
época.

Ora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1997, após declarar no artigo 22, capítulo II, que “a educação básica tem
por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores”, define, no artigo 36, § 1°, que
os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando
demonstre: [...]
III – Domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia
necessários ao exercício da cidadania. (FÁVERO, et al, 2004, p.
262).

Seguindo a afirmação do artigo acima (EITERER, 2002) se deu como garantida
a presença da Filosofia na escola média. O que levou muitos a deslocarem a discussão
para a qualificação deste ensino, voltando-se então para a formação destes mesmos
professores, seja no nível inicial ou na própria prática pedagógica.
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No seu Artigo 35, a mesma LDB estabelece as finalidades para o Ensino Médio
que são:
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos;
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando,
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos científicos/tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino
de cada disciplina”. (Brasil, 1996).

Antes da aprovação da obrigatoriedade da Filosofia como componente
curricular, seja como disciplina, seja sob formas mais flexíveis, concluía-se que apesar
da referência ao desenvolvimento intelectual e do pensamento crítico (EITERER, 2002)
o que se verificava é que a Filosofia era recomendada como conteúdo, não como
disciplina.
Havia tramitado no Senado, o Projeto de Lei 9/2000 do deputado Padre Roque,
que dava nova redação ao artigo 36 da LDB, e previa que todas as escolas de Ensino
Médio no Brasil assegurassem a seus educandos o direito de adquirir conhecimentos de
Filosofia e Sociologia, antes de outro projeto, o de número 1641/2003, do Sr. Ribamar
Alves. Aquele foi vetado pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em
2001. Uma das alegações para tal é de que não se dispunha de mão de obra qualificada e
em número suficiente para atender à demanda. A mão de obra, uma vez o projeto
aprovado, seria criada, como argumentavam os pró-filosofia no Ensino Médio. O fato
de não dispormos efetivamente de mão-de-obra qualificada não nos impediria de, fosse
esse nosso objetivo, qualifica-la, pensava-se.
Abordando de forma mais circunstancial Gallina (2002) aponta algumas
questões relacionadas à formação dos futuros professores de Filosofia nos cursos de
licenciaturas. Apresenta dois problemas relacionados à formação na graduação, um
externo, relacionado com a valorização destes cursos, e outro interno, referente às
concepções que embasam as atividades desenvolvidas na formação dos professores de
Filosofia para o Ensino Médio.
O problema externo diz respeito ao modo como são tratadas as questões
educacionais em nosso país, refletidas na situação em que se encontram as instituições
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de ensino. No caso das licenciaturas é manifesta a escassez de verbas e a pouca atenção
a programas que estimulem a pesquisa educacional. Estas carências

ilustram a pouca importância dada à educação nos projetos de
modernização e desenvolvimento nacional. Dos cursos de
licenciatura, os mais atingidos pelas metas governamentais são
aqueles que pertencem às humanidades, como é o caso dos cursos de
filosofia. (GALLINA, 2002, p. 456)

Por outro lado a intervenção dos órgãos de fomento à pesquisa e à produção
tecnológica direciona indistintamente os cursos de graduação para a formação científica
e para o ingresso nos cursos de pós-graduação. Certas metas definidas por estes órgãos
fazem com que “os cursos de licenciatura tenham tido grandes dificuldades em se
manterem como cursos de formação de professores, visto que as exigências fazem como
estes cursos assumam uma perspectiva muito próxima aos cursos de bacharelado”.
Ainda conforme Gallina (2002), seguindo os critérios para o repasse das bolsas de
pesquisas, que servem de incentivo à pesquisa na graduação, tais órgãos de fomento
estabelecem e fazem com que os projetos de pesquisas das licenciaturas sejam
direcionados para atividades que, na sua grande maioria, pouco têm a ver com a
pesquisa voltada à prática do ensino e à formação de professores para o ensino da
filosofia no Ensino Médio.

Mais adiante a mesma autora aponta o caráter unilateral dos cursos de pósgraduação em Filosofia, pois acabam por provocar uma desvalorização da pesquisa
sobre ensino desta disciplina. Assim diz a autora:

Este círculo vicioso entre as graduações e os programas de pósgraduação cria e mantém o mito do professor pesquisador, cuja
valorização tem, em contrapartida, a desvalorização daqueles
professores que se aventuram na pesquisa sobre o ensino. Este
problema é tão sério que são raros os cursos em que os professores
que se preocupam com a formação pedagógica dos estudantes para a
prática do ensino não são mal vistos por seus próprios colegas, como
se as suas preocupações fossem tão estranhas à filosofia. (GALLINA,
2002, p. 456-457).

A preocupação com a formação pedagógica não é estranha à filosofia somente
porque muitos filósofos se detiveram sobre ela, mas também porque a formação dos
professores de filosofia que irão atuar no Ensino Médio é uma tarefa primordial para as
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licenciaturas em filosofia. Qualquer omissão ou negligência em relação a esta tarefa
pode trazer sérias conseqüências para o ensino da filosofia. (p. 457).
Já o problema interno, segundo Gallina (p. 457), está relacionado à definição do
que consiste um curso de licenciatura em Filosofia. Consequentemente para ela

sua solução passa pela participação e engajamento dos professores
num debate sobre a natureza e o papel pedagógico destes cursos e
sobre em que consiste a formação dos futuros professores de
filosofia. Como se pode observar, a discussão sobre a questão da
formação de professores é fundamental para os cursos de licenciatura
em filosofia, pois, além da especificidade temática inerente a estes
cursos, há uma questão nomeadamente pedagógica e que pode ser
decisiva para a inserção e presença da filosofia como disciplina
curricular do ensino médio.

Claramente Gallina (2002) relaciona a discussão sobre a formação de
professores à questão pedagógica e ao retorno da Filosofia ao Ensino Médio. Este é seu
pensamento, pois estamos mais preocupados em como formar estudantes que estejam
preparados para serem bons pesquisadores e para ingressarem nos cursos de pósgraduação do que formar bons professores para o ensino médio, pondera.
Não se pode esquecer que até a modalidade expositiva como principal modo de
condução das atividades didáticas gera problemas, ou seja, as soluções apresentadas
pelo professor acabam por se transformar em procedimentos e esquemas que irão ser
reproduzidos pelos estudantes quando do exercício de sua atividade docente
(GALLINA, 2002), condicionando o exercício docente dos futuros professores.
As professoras Ribas, Meller e Gonçalves (2004), procuram repensar a Filosofia
no Ensino Médio e apontam algumas alternativas para a formação continuada de
professores. Segundo elas a atualidade da questão amplia-se diante dos desafios
educacionais vivenciados no cenário educacional,

em que a inserção da disciplina de filosofia no ensino médio volta a
ser discutida nacionalmente como componente curricular importante,
torna-se necessário refletir e dialogar sobre o processo ensinoaprendizagem nessa disciplina. (RIBAS, MELLER E GONÇALVES,
2004, p.170).

.
As autoras mencionadas delineiam então a proposta de que cabe às instituições
formadoras docentes na área de filosofia, engajar-se no processo de atualização, junto
aos profissionais da área, quanto ao ensino dessa disciplina no nível médio,
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proporcionando-lhes cursos de formação continuada que lhes permitam a reflexão e
discussão sobre sua prática docente. Conforme as autoras, para tanto, devem ser
desenvolvidas atividades que viabilizem a esses professores tanto o retorno à
universidade a fim de proporcionar-lhes a discussão acadêmica sobre as temáticas e os
objetivos a serem trabalhados na disciplina. Bem como, o acesso mais amplo a recursos
teórico-metodológicos que lhes permitam reavaliar as programações e criar e produzir
metodologias adequadas ao ensino de filosofia. Esse retorno é fundamental, na medida
em que o ensino de filosofia exige uma atitude diferenciada.
Concordam assim com Matos (2003, p. 181), segundo o qual na formação inicial
dos professores a quantidade de conhecimentos filosóficos deve ser acompanhada da
formação para um ensino e uma atitude filosóficos. Assim sendo, considera que
a grande quantidade de conhecimentos filosóficos, apreendidos ao
longo de um curso de graduação, não garante, por si só, a capacidade
de filosofar. Mister se faz reconhecer uma natureza diferenciada, no
ensino de filosofia, em relação aos demais, por ser este, já em si, um
ensino filosófico. Pedirá do professor uma atitude filosófica, antes de
conteúdos expressos em doutrinas, teorias e sistemas, consignados na
história da filosofia.

Ribas, Meller e Gonçalves (2004, p. 172) fazem ainda uma avaliação situando a
licenciatura em Filosofia no contexto social, pois ai o espaço que ela ocupa “é também
indicado pela concepção que a sociedade tem desta como disciplina escolar, sobre a
percepção do sentido da filosofia na educação do jovem, sobre as intenções que a
adoção do ensino dessa disciplina traz”. Antes da Resolução número 4/2006 estas
pesquisadoras enfatizavam que
Hoje, mesmo reconhecida a sua importância, devemos ter cuidado
com o que a legislação coloca sobre o ensino de filosofia, pois não há
uma referência explícita sobre a inclusão da filosofia nos currículos
escolares como disciplina obrigatória, permanecendo, portanto, como
optativa.

Ressalte-se que o caráter opcional da disciplina implica diretamente sobre a
fragilidade do exercício docente dos professores. No mesmo sentido de Ribas, Meller e
Gonçalves posiciona-se Alves (2002, p. 96) afirmando que a lei é muito genérica, vaga,
imprecisa quanto à presença da filosofia nesse nível de ensino. Fala-se que os
educandos devem demonstrar “domínio de conhecimento de filosofia”, mas não está
claro como isso ocorrerá concretamente. Em nenhum momento se diz que a filosofia
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deve ser uma disciplina do currículo, por exemplo. O importante parece, é trabalhar o
“filosofar”. Se para isto teremos ou não a disciplina filosofia no currículo parece não
importar muito.
Ribas, Meller e Gonçalves (2004, p. 172) afirmam que também “a sistemática
sugerida nos PCNEM para o ensino de filosofia no nível médio não é necessariamente
sob a forma de disciplina, mas de projetos, ou diluída nos demais componentes
curriculares,

entre

outras”

formas.

Esta

situação

gerava

uma

desafiadora

responsabilidade colocada sobre os professores de Filosofia no contexto educacional
que reforçava mais ainda a necessidade de transformação, de atualização na formação
inicial dos professores e a necessidade de programas de formação continuada, para que
os mesmos estejam preparados para as demandas atuais.
Nesta linha de pensamento Ribas, Meller e Gonçalves (2004, p. 174)
argumentam que a LDB
propõe que a educação deve proporcionar o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico. Nesse sentido, para se
alcançar tal objetivo no âmbito do ensino de filosofia, “torna-se
necessário investir na formação dos docentes, uma vez que as
habilidades propostas requerem mudanças significativas na seleção e
tratamento de conteúdos”.

Ora, a LDB em seu art.36, § 1°, diz que “o domínio de conhecimentos de
filosofia e sociologia é necessário ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1999, p. 328),
ou seja, o professor precisa estar preparado para tal. A LDB
reconhece que a filosofia, junto com os demais componentes
curriculares da educação básica, é indispensável para a formação da
cidadania. A fim de desenvolver no aluno do ensino médio as
competências da filosofia, é preciso que o professor tenha
sensibilidade, discernimento e esteja preparado para selecionar os
conteúdos de filosofia necessários para a aquisição e
desenvolvimento dessas competências. (p. 174).

Alves (2002, p. 100), segue a mesma direção, aplicando-o aos professores, pois
defende que é preciso garantir que o grau de formação do professor da disciplina
corresponda às habilidades e competências educativas requeridas na área para que a
presença da filosofia no Ensino Médio tenha a significação desejada por aqueles que a
defendem neste nível de ensino.
Por outro lado Ribas, Meller e Gonçalves (2004, p. 174) ponderam que é preciso
uma reformulação nas licenciaturas que corresponda às necessidades de nossa época.
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Para elas, atualmente as licenciaturas estão sendo reformuladas para se adequarem às
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica12. A filosofia, enquanto licenciatura, não pode se furtar a essa realidade. A
licenciatura em filosofia, portanto, e as outras licenciaturas precisam passar por uma
reformulação que contemple não só questões metodológicas e de conteúdo, mas também
de valorização do professor e dos seus saberes. O profissional dessa disciplina não pode
eximir-se do comprometimento com sua época.
Esta reformulação torna-se mais premente no momento presente, especialmente
quando precisa ser efetivada nas instituições formadoras. Ainda segundo as autoras
quanto à formação de professores e ao ensino de Filosofia, muitas questões precisam ser
repensadas. Uma delas, como registra Ramalho, Nuñes e Gauthier (2003, p. 55),
referem-se a um dos modelos de professor que é o professor improvisado, caracterizado
por eles do seguinte modo: “Até o século XVI, qualquer pessoa podia ser professor.
Quem sabia podia ensinar a ler, escrever e contar. O ensino não era formalizado, e a
pessoa que dominasse um certo conteúdo podia ensinar”.
Ribas, Meller e Gonçalves (2003, p.108 apud RIBAS, MELLER E
GONÇALVES, 2004, p. 175) a presença de professores improvisados no ensino de
Filosofia é um dos problemas enfrentados atualmente, pois se constata um
número ainda elevado de professores de outras áreas trabalhando com
filosofia. Parece que na filosofia, guardando as proporções da
metáfora, podemos dizer que ainda prevalece o modelo do professor
improvisado, pois na prática, qualquer que seja a área de formação do
professor, ele se sente habilitado a ensinar filosofia.

Portanto, após uma argumentação variada ser apresentada parece indiscutível a
necessidade de mudanças no âmbito da prática pedagógica do ensino de Filosofia.
Segundo as autoras, as dificuldades inerentes a esse processo de mudança atingem de
um modo geral, todos os profissionais da área, obrigando-os a se desinstalarem, a fim de
adotarem um distanciamento crítico para poder repensar a sua práxis educativa. Sabe-se
que essa atitude crítica, não muito confortável, exige do profissional que coloque em
questão suas mais caras convicções, para ir ao encontro das mudanças necessárias que
podem desestabilizar não só suas idéias, mas também sua auto-imagem como
profissional.
12

O Parecer CNE/CES n° 492/2001 aprovado em 03/04 de 2001 trata de diversos processos acerca das
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social,
Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia.
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Não é mais uma questão de propostas para o futuro. A partir, não só das
mudanças no campo educacional, todos os profissionais da área estão sendo levados a
repensar sua práxis educativa. As autoras Ribas, Meller e Gonçalves (2004, p. 179-180)
arrematam que a Filosofia no Ensino Médio, da forma como está sendo trabalhada até
agora, apresenta muitos problemas. Propõem um dos caminhos possíveis para a
transformação no ensino de Filosofia no nível médio que são as reformulações pelas
quais passam as licenciaturas atualmente. Propõem também o investimento pelas IES
(Instituições de Ensino Superior) em cursos de atualização e programas de formação
continuada e permanente que podem trazer aos professores que estão atuando a
oportunidade de reflexão sobre a sua prática pedagógica e a possibilidade de
transformá-la. Elas Apontam (2004, p. 180) também para uma lacuna a mais, pois,
a necessidade de criação desses projetos na área de filosofia é
reforçada pelo fato de que no Brasil as publicações sobre
metodologia do ensino de filosofia, assim como sobre a formação
inicial e continuada de professores de filosofia é muito restrita, quase
inexistente, o que sinaliza que não há interesse da área em pesquisar
esses temas que são fundamentais para alimentar esta área, inovandoa.

E, de forma mais abrangente procuram considerar a atual desumanização que a
cultura pragmática impõe às sociedades e à escola, entendendo que a Filosofia deve ter
seu espaço para ampliar a visão de mundo trazida pelas ciências, contribuindo para a
formação da consciência moral, social e política dos jovens, redescobrindo os valores
humanos e, conseqüentemente, éticos. “Hoje, mais do que nunca, é necessário criar
espaços de reflexão em relação ao ensino de filosofia, a fim de constatar as deficiências
com relação a essa disciplina e discutir a identidade dessa na escola básica, criando
alternativas para o ensino de filosofia.” (Idem, p. 180)
Para Cerletti (2003, p. 69) a união dos vários aspectos implicados no ensino de
Filosofia enriquecerá a esta e ao seu ensino. Pois para ele

formar professores de filosofia, fazer filosofia, ensinar filosofia,
ensinar pedagogia ou didática da filosofia não podem ser setores
separados. Se assim ocorre – como acontece lamentavelmente na
maioria das vezes – tanto a filosofia quanto o ensino se empobrecem
sensivelmente. Nós, professores de filosofia, não devemos deixar de
pensar em que consiste o ensino de nossa disciplina
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À esta formulação sintética de Cerletti, Matos (2002, p. 268) acrescenta algumas
questões filosófico-educacionais. Ele afirma que, em se tratando de uma nova
configuração dos cursos de licenciatura em Filosofia não se pode escapar das questões
seguintes: como é que nós vamos dar conta da complexidade que o novo desenho
mundial e as suas conseqüentes e diferentes realidades sociopolíticas hoje nos colocam
para a formação de jovens estudantes? Que necessidades sociais queremos e a elas
podemos atender mediante nosso trabalho escolar? Quais são as características que
delineiam o perfil do filósofo que queremos formar como professor?
Conforme Matos (2002) é impressionante constatar que após mais de uma
década do fim do governo que se instalou com o golpe de 64 e de outro tanto em que,
progressivamente, a filosofia está retornando ao Ensino Médio no contexto de uma
democracia formal, a sua pertinência como disciplina curricular seja colocada em
questão e a sua prática, mediada pelo trabalho de professores e professoras, possa causar
desencanto e banalização.
Ele associa a abertura democrática à valorização da disciplina Filosofia e do
trabalho dos professores. Mas ele não pretende dar uma receita, pois não existe um
papel fixo e predefinido para o docente, pois “afirmar o contrário seria negar a natureza
da filosofia e da educação”. (p. 269)
Conforme Matos (2002) fica, portanto, um desafio, mais que uma receita: pensar
a formação de profissionais para a atuação na educação escolar com a filosofia em
processos de construção cujo escopo é a formação para uma atitude fundamentada numa
sólida formação filosófica e pedagógica.
Resume-se alguns aspectos deste item à guisa de fechamento deste breve ponto.
A começar pelas circunstâncias que condicionam a formação dos futuros professores de
Filosofia, como a pouca atenção quanto à implementação de programas que venham
estimular e desenvolver a pesquisa educacional. Os cursos mais atingidos são os que
pertencem às áreas de humanidades, como os de Filosofia. Mais, os órgãos de pesquisa
direcionam os cursos para a formação científica e para o ingresso nos cursos de pósgraduação, forçando os cursos de licenciaturas a atuarem próximos aos de bacharelado.
A formação de professores é negligenciada também nos cursos de pós-graduação em
Filosofia, que criam e mantêm o mito do professor pesquisador. Apesar de valorizá-los,
por um lado, acabam desvalorizando aqueles que se dedicam ao ensino.
Internamente a definição dos cursos de licenciatura, passando pelo engajamento
dos seus professores, precisa estabelecer um debate sobre sua natureza e papel
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pedagógico e no que consiste a formação dos futuros professores. Sendo esta
fundamental, pois, também nesta instância há a preocupação em formar pesquisadores e
não professores propriamente.
Algumas propostas para reforçar a formação dos professores implicam no
engajamento das IES formadoras de docentes nesta área. Elas proporcionariam cursos
de formação continuada, viabilizariam o retorno à universidade e às discussões
acadêmicas sobre a disciplina além de acesso a recursos teórico-metodológicos e outros.
Mister é o reconhecimento de que o ensino de Filosofia já é um ensino filosófico,
pedindo do professor uma atitude filosófica.
O investimento na formação docente, inicial e continuada, aparece incisivamente
como possibilidade de preparar os professores para as demandas atuais, dando
oportunidade de reflexão sobre a prática pedagógica e a possibilidade de transformá-la.
Nota-se que pouco ou nada se fala da formação que os professores de Filosofia
adquirem com a própria prática docente. Entretanto, é inegável que o próprio exercício
docente confere novos sentidos, seja à formação inicial, seja à prática pedagógica, à
profissionalização, e até à própria vida pessoal do professor. Ao sentir a falta da
dimensão pedagógica no exercício diário do ensino quais recursos ou sentidos
possibilitam contornar tal lacuna?
Vê-se que algumas questões da formação dos professores de Filosofia
permanecem em aberto, muito embora haja sérias e competentes tentativas com o
intuito de melhor equacioná-la, especialmente por parte daqueles que pensamos serem
os mais interessados nesta resolução, os professores de Filosofia em exercício, mais
propriamente os do Ensino Médio, as instituições e os formadores de professores.
Em meio, como fruto e co-autor destes contextos, quais sentidos os professores,
presumivelmente os mais interessados no ensino de Filosofia no nível médio atribuem
ao seu exercício docente? É notável a escassez de produções neste campo.
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CAPÍTULO II

2. PESQUISA, EXERCÍCIO DOCENTE E SENTIDOS

2.1. PESQUISAS E EXERCÍCIO DOCENTE

Numa visão panorâmica e resumida, pode-se notar que nas últimas décadas têmse intensificado os estudos e debates sobre a formação e os modelos de formação de
professores, com foco na subjetividade. Neste trabalho optou-se por uma perspectiva
centrada na problemática dos sentidos fenomenais ou existenciais.
Recentemente, como constata Formosinho (apud LOUREIRO, 2001, p. 8-9),
longe de ser uma preocupação pontual e restrita aos professores de Filosofia, a docência
e os papéis desempenhados pelos professores, na escola de massas no ocidente, foi
integrando novas funções, resultantes de políticas de expansão da educação escolar pósguerra, provocando o alargamento e diversificação da função docente. Em termos de
formação permanente, são visíveis e regulares: a obrigatoriedade de freqüência a ações
de formação contínua, a necessidade da participação na construção de projetos na escola
e nos territórios educativos.
Tardif (2002, p. 114) registra a mesma problemática, pois

Na maioria dos países ocidentais, os sistemas escolares vêem-se hoje
diante de exigências, expectativas e desafios sem precedentes. É no
pessoal escolar, e mais especificamente nos professores, que essa
situação crítica repercute com maior força.

Este processo de alargamento da função docente, além de ter sido constante,
ainda não se encerrou, sendo vital refletir sobre a docência na escola atual. De nossa
perspectiva, tal sobrecarga torna mais difícil ao professor iniciante envolver-se e
desenvolver sua profissão.
Cardoso (2003, p. 11-46), apresentando os resultados de investigação na qual
analisou a relação existente entre o discurso científico pedagógico e a identidade
profissional do professor, levanta algumas questões pertinentes à nossa pesquisa.
Segundo Cardoso, embora alguns autores como Pereira (apud CARDOSO, 2003,
p. 13-14) estabeleçam uma distinção entre professoralidade, que seria “uma diferença
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que o sujeito produz em si, [...] um estado em risco de desequilíbrio permanente” e a
identidade, ou seja, “uma formação existencial modelada, retida em sua maneira de
atualizar-se, a partir de um caminho determinado e condicionante”, as análises culturais
contemporâneas apontam a

fragilização dos limites entre o que é de domínio público e o que é de
domínio privado na vida das pessoas. Muitas vezes, a linha divisória
entre tais dimensões deixa de fazer sentido, já que as vidas pública e
privada se confundem. (CARDOSO, 2003, p. 17).

Noutra instância Cardoso (2001) observa que o discurso sobre a formação de
professores foi se modificando e diversificando ao longo do tempo e das condições
propiciadas pelas mudanças econômicas, culturais, políticas, éticas e epistemológicas. A
presença na literatura científico-pedagógica de várias tendências e concepções,
relacionadas à didática, aos cursos de formação de professores, à atividade do professor,
entre outras, indica que a polifonia e a heterogeneidade são características do campo
educacional. Entretanto, percebemos que, em determinados momentos, certos discursos
são mais bem aceitos.
Conforme essa autora, algumas realidades podem parecer contraditórias e gerar
perplexidade, pois, no processo de constituição do significado da educação escolar, da
formação de professores e do exercício do magistério, as idéias novas vão surgindo sem,
necessariamente, eliminar as existentes. Muitas vezes, as inovações acabaram se
infiltrando no discurso e na prática educativa, mas produziram efeitos contrários aos
pretendidos nas suas proposições básicas.
Assim como o público e o privado aparecem fragilizados e se confundindo,
Cardoso pondera que o de dentro e o de fora da escola mantêm-se ligados, em
comunicação e interação, ainda que muitas vezes para assimilar discrepâncias.
Admitimos que a formação acadêmica é uma parte importante no processo, mas não é o
único aspecto que determina os perfis assumidos pelo professor ao longo de sua
carreira.
Na academia coexistem, particularmente no meio educacional, diferentes
concepções de formação de professores, nem sempre de forma pacífica. (CARDOSO,
2002). Dentre muitos que pedem precaução quanto aos perigos da “profissionalização”
chama-se a atenção para o alerta de Cunha (apud CARDOSO, p. 27) quando à
necessidade de estar atentos à possibilidade do discurso da profissionalização ser
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deslocado da análise contextual do trabalho docente podendo se constituir numa “forma
de escamotear as verdadeiras emergências de reconstrução do trabalho do professor”.
Faz-se notar que, conforme essa autora, enquanto projeto explícito de transmissão
cultural, a docência é um fenômeno dos tempos modernos e que a criação de um curso
com a finalidade de formar professores emergiu no núcleo de um amplo processo de
disciplinarização dos sujeitos e dos conhecimentos (sujeitos e saberes são especificados,
classificados, hierarquizados, normalizados).
Na segunda metade do século XX, em consonância com mudanças em vários
setores da sociedade, particularmente a brasileira, o processo de formação de
professores demonstrou, novamente, grande preocupação com o disciplinamento dos
docentes. Este disciplinamento expressa-se por meio da intensificação do treinamento
de habilidades específicas relacionadas ao como ensinar nos cursos de formação
profissional para o magistério e no sistema de ensino como um todo.
Mais recentemente aquelas mudanças se adensaram, repercutindo ainda mais no
campo educacional. Adentramos o século XXI com a nítida impressão de que a reflexão
se impõe como necessidade no campo da educação, e não só neste. Dessa forma, o
curvar sobre si mesmo, a necessidade de constituir um estatuto do saber da experiência
vem se mostrando e ganhando força nos discursos e práticas.
As características atuais se apresentam sob outro prisma, pois a noção de
identidade profissional também foi alterada, já que, também os discursos científicoeducacionais seguiram aquelas mudanças:

por longo tempo o discurso científico-educacional esteve fundado na
idéia de que “nascia-se professor” – o dom prescindia o caráter
formativo. A partir da década de 1970, com a emergência das críticas
a essa postura, a valorização do preparo técnico-político e a formação
dos educadores, o discurso vai explicitar a idéia da identidade
profissional de professor como construção. Assim, foi após sofrer
várias injunções que a identidade profissional passou a ser entendida
como uma forma de ser que se aprende nos discursos científicoeducacionais. (CARDOSO, 2003, p. 30).

A profissionalidade passou a ser definida por múltiplos critérios interrelacionados: técnicos, científicos, éticos, relacionais, de compromisso com a educação
de todos, entre outros. Porém uma vertente bastante forte na literatura sobre formação
de professores, nos anos 1990, insiste na necessidade de formar o professor
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“pesquisador”13, capaz de desenvolver análises que articulem teoria-prática, de pensar
reflexivamente seu trabalho, de compreender a realidade que o cerca e agir sobre ela, de
introduzir seus alunos nas diversas formas de pensar e encaminhar soluções próprias de
cada área, de produzir um saber específico. A essa referência se entrecruzam outras,
como a do professor profissional, do professor técnico, do professor como gestor de
dilemas e tantas outras.
Segundo Lima (2005, p. 23-24), nos últimos 20 anos, as iniciativas relacionadas
ao desenvolvimento profissional docente e, mais especificamente, à pesquisa relativa
aos saberes e ao saber-fazer têm sido objeto de debate e atenção na educação norteamericana, européia e, também, brasileira.

Iniciou-se um processo de mapeamento do repertório de
conhecimentos dos professores mobilizados, quando da realização de
seu trabalho, e que abrange os conhecimentos disciplinares,
pedagógicos, experienciais, procedimentais e atitudinais. A pesquisa
sobre esse repertório de saberes (knowledge base), também chamados
de referenciais de competências, foi tomada como pressuposto para
fundar a docência numa perspectiva de profissionalização. (LIMA,
2005, p. 24)

Essa preocupação com o saber e o saber-fazer é enfrentada fundando-se em três
grandes orientações teóricas apontadas por Tardif (2002). A orientação, mais
freqüentemente encontrada em pesquisadores da América do Norte, refere-se ao
pensamento dos professores (teacher´s thinking). Nesta perspectiva os saberes dos
professores são entendidos como representações mentais, com base nas quais eles
ordenam suas práticas e as executam. A crítica que se faz a essas pesquisas é a de que
elas acabam por definir as características do professor ideal, entendido como perito e
eficiente e, com isso, reduzem a subjetividade à cognição, segundo uma visão
intelectualista e instrumental. (TARDIF, 2002, p. 231).
A segunda orientação – com origem na fenomenologia existencial – amplia a
primeira, na medida em que, ao recuperar a história de vida dos professores, lida,
necessariamente, com o caráter dinâmico e transitório da constituição humana,

13

A autora lembra que “tal enfoque parece não se restringir apenas ao curso de Pedagogia mas também às
licenciaturas”. Aponta como vigente neste novo milênio, a tendência de formar o professor com perfil de
pesquisador, embora, em alguns casos se evidencie um paradoxo: a preocupação com a formação do
professor-pesquisador expressa em documentos oficiais não explicita claramente qual o conceito de
pesquisa que está sendo formalmente utilizado.
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incluindo os saberes originados da experiência, as dimensões afetivas e emocionais
desse saber e saber-fazer, com suas tensões e dilemas. (Idem, p. 232)
A terceira orientação, chamada de social, está relacionada aos estudos da
linguagem, das interações e da cultura na estruturação da experiência humana. Nesse
caso, a subjetividade não se restringe aos componentes cognitivo e existencial, como
história individual (Idem, p. 233). O pensamento, as competências e os saberes, em vez
de categorias essencialmente pessoais, são tomados como construções sociais e culturais
na constituição desses sujeitos.
Lima (2005) considera que esse breve mapeamento do desenvolvimento
profissional dos educadores compõe apenas um panorama muito geral da centralidade
dos professores nas diversas vertentes das atuais pesquisas. Ainda segundo Lima, cabe
ressaltar que, dependendo das filiações dos pesquisadores, a ênfase pode recair mais
sobre um dos enfoques ou resultar de uma interpenetração de variadas perspectivas. No
item 2.2.1. correlaciona-se a perspectiva fenomenológica e a social. No entanto, Tardif
(2002) afirma que, na realidade, os fundamentos do ensino são, a um só tempo,
existenciais, sociais e pragmáticos.
Lima (2005, p. 26), assevera que, considerando-se diferentes pontos de entrada,
tem-se assistido a um forte movimento de inscrição da subjetividade no seio da pesquisa
educacional, apresentando-se como referente para os modos diversos de enfocar a
formação de professores. A mesma Lima (2005, p. 26) compartilha com Tardif (2002) o
ponto de vista de que
é absolutamente necessário levar em conta a subjetividade humana
para se compreender a natureza do ensino. É essencial entender como
os professores vivem a docência em diferentes situações da vida
profissional. Pesquisar a subjetividade pode fornecer elementos para
se conhecer os medos, os dilemas, os embates e os deslocamentos
alavancados pelos processos de formação [...], o que,
conseqüentemente, também, deve permitir melhor compreensão do
próprio trabalho do formador.

Em resumo, o conhecimento de alguns elementos da subjetividade dos
professores pode não só ajudá-los a aperfeiçoarem seus processos pessoais de formação
como também ajudar aos formadores de professores em seu trabalho.
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2.2. AMPLIANDO A COMPREENSÃO DE SENTIDO/SIGNIFICADO

Após analisar o conceito de sentido em autores como Tardif, Huberman, Bernard
Charlot, Bartolomé Ruiz e Gerd Bornheim, optou-se por uma breve apresentação da
semiótica nos estudos de Vigotski e na Fenomenologia dada a centralidade desta
temática nestas abordagens e a importância delas para a educação e a formação de
professores. Teve-se a preocupação de mostrar a proximidade entre elas e também as
suas diferenças, visando a ampliar a discussão desta questão tão desafiante, que está
intimamente relacionada com este trabalho. O capítulo seguinte tratará especificamente
da Fenomenologia, pela qual basicamente se pauta este trabalho.

2.2.1. ASPECTOS DA NATUREZA SEMIÓTICA HUMANA

Segundo Pino (2002, p. 133) nas obras de Vigotski percebe-se “facilmente que a
questão semiótica constitui uma espécie de núcleo central em torno da qual as idéias do
autor tomam corpo e se integram de um forma coerente, quaisquer que sejam os temas
tratados”. Dois fatos ajudam a entender esta centralidade em sua trajetória intelectual. O
primeiro fato é seu interesse para com a literatura, o teatro e a arte, fundamentando suas
análises sobre o signo e suas funções psicológicas no materialismo histórico e dialético
de Marx e Engels. O segundo fato é a maneira como a questão semiótica entra nas
preocupações de Vigotski, pois ele se interessa por ela por uma necessidade de
encontrar uma explicação para a natureza social e cultural das funções mentais
superiores. Ele encontra no papel que a medição instrumental desempenha na teoria do
trabalho social de Karl Marx e Friedrich Engels, a referência para fazer da mediação
semiótica um equivalente daquela no plano psicológico. (Idem).
A questão semiótica também aparece como central na corrente fenomenológica
pois, segundo Soares (1996, p. 119-120), para a Fenomenologia

o homem existe, possui consciência intencional e concebe a sua
própria existência. Ele não apenas se comporta, mas existe, tem
consciência de sua existencialidade, tem liberdade de ação e se
comunica por uma simbologia estruturada. É exatamente a dimensão
simbólica da existencialidade que modifica totalmente a noção de
comportamento para o homem, pois é o único animal que estrutura
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racionalmente um sistema de símbolos pelo qual expressa a si e ao
mundo.

As características da noção de Existência14 e, por conseguinte, de
existencialidade no significado em que geralmente é empregado pela corrente
existencialista da filosofia contemporânea são: 1) o modo de ser próprio do homem; 2) o
relacionamento do homem consigo mesmo e com o outro (mundo e Deus) e, 3) o
relacionamento que se resolve em termos de possibilidade. A partir do segundo item
diz-se que a existência é um modo de ser em situação, entendendo-se por situação o
conjunto de relações analisáveis que vinculam o homem às coisas do mundo e aos
outros homens. Destaca-se a dimensão simbólica da existencialidade que modifica
totalmente a noção de comportamento para o homem, muito próxima da concepção de
Vigotski apresentada por Pino, embora proveniente de matriz filosófica diversa.
Esta correlação pode ser melhor percebida ao lermos a análise de Pino (2005),
segundo a qual, assim como Marx e Engels fizeram do instrumento técnico o mediador
das relações dos homens com a natureza, Vigotski faz do signo o mediador das relações
dos homens entre si. O paralelismo entre instrumento técnico e signo vai, porém, muito
além da sua função de mediação, privilegiada por Vigotski, pois uma análise mais
apurada permite-nos perceber que a mesma pessoa que manipula a ferramenta de
trabalho imprime à sua ação uma significação, sem a qual a atividade humana
dificilmente poderia ser criadora de novas realidades. O interesse de Vigotski pela
“semiótica” extrapola, portanto, suas preocupações com a arte e a literatura. Ele fala
do signo lingüístico não como lingüista, mas como pensador da natureza simbólica do
ser humano. (grifo nosso).
Pode-se pôr também lado a lado a existencialidade e a atividade prática do ser
humano, como produtoras de significação, embora no caso da atividade prática a relação
com a significação não seja direta, como é o caso da existencialidade. Porém pensa-se
que Pino faz uma afirmação nesta direção, conforme visto acima. No entanto, a natureza
simbólica do ser humano está aí tornada visível. No caso da Fenomenologia, talvez por
levar em conta sujeitos adultos, a significação é entendida de forma mais direta e
individual e não mediada pela sociedade, pelo outro, embora esta dimensão esteja
presente. No caso de Vigotski a significação é antes dada pela sociedade, pelo outro,
talvez por levar em conta crianças e seus processos de aprendizagem. Note-se que é
14

Cf. o verbete “Existência” in ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. Ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2003, p. 399-402.
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apenas uma questão de focalização e que em ambos os casos são levados em conta tanto
o aspecto do outro, da sociedade, quanto a relação consigo mesmo, embora com ênfases
diferentes. Ressalta-se, como se verá mais adiante, o destaque posto na mediação
semiótica.
Embora o olhar da Fenomenologia contribua grandemente com a pedagogia,
levando em conta não só a atividade prática ou mediada por instrumentos técnicos, seu
olhar está mais voltado para o mundo, de forma mais ampla que o olhar de Vigotski,
que privilegia “apenas” a sociedade e/ou a linguagem desta, enquanto produtora de
significação. Outra diferença é que para a Fenomenologia o mundo fenomenal já se
apresenta como mundo simbólico, enquanto Vigotski concentra sua semiótica na
lingüística e na sociedade, na comunicação humana. Entretanto, para ambos, o signo ou
o símbolo é o ponto de concentração dos estudos, seja o signo lingüístico ou os sentidos
existenciais, que se manifestam pela e na linguagem, sobre a qual deve-se lançar um
olhar inquisitivo com vistas a desvendar os sentidos ocultos.
Considerando-se que a Fenomenologia é uma filosofia que busca
compreender e interpretar o sentido ou os sentidos dos fenômenos e
que, estes, são existencialmente vivenciados pelo homem, é possível
afirmar, seguramente, que essa filosofia contém um significativo teor
pedagógico, uma vez que procura elucidar a dimensão semiótica da
estrutura fenomenal, na medida em que o mundo fenomenal é um
mundo simbólico, caracterizado em sua existencialidade por uma
simbologia polissêmica, sendo o símbolo o ponto de concentração
dos sentidos existenciais. (SOARES, 1996, p. 122).

Assim, Soares estabelece fios entre o teor pedagógico e a dimensão semiótica da
estrutura fenomenal humana. Segundo ela o mundo fenomenal é um mundo simbólico,
sígnico, de simbologia polissêmica, nos quais se concentram os sentidos existenciais.
Após traçar alguns aspectos históricos e conceituais da questão semiótica, até o
período moderno, Pino (2002, p. 135-136), contextualizando Vigotski, mostra que este
procede a uma elaboração do conceito de signo pondo a sua natureza e função em
paralelo com a natureza e função do instrumento na teoria do trabalho social de Marx e
Engels, fundamentando sua natureza materialista e histórica. Ele leva em conta também
outras discussões da época de Vigotski, como as dos campos da psicologia, da
antropologia e da lingüística sobre a especificidade da natureza humana em relação às
outras espécies.
Em Vigotski o tema do signo aparece num primeiro momento quando discute a
passagem da “atividade prática”, aquela realizada com o uso de instrumentos, para a
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atividade especificamente humana, com o uso de signos, procurando demonstrar que o
caráter humano da atividade não depende do uso de instrumentos, mas da transformação
que a palavra opera nela.

Vigotski sustenta que a união da atividade prática com o signo ou
palavra constitui “o grande momento do desenvolvimento intelectual
em que ocorre uma nova reorganização do comportamento da
criança”. [...] essa união “é o produto de um processo profundamente
enraizado de desenvolvimento em que a história do sujeito individual
está completamente ligada à sua história social”. (VIGOTSKI, 1994,
p. 115, apud PINO, 2005, p. 137).

Ainda segundo Pino (2005, p. 137) Vigotski, situado nos debates de sua época,
apresenta a questão do sentido contextualizada nas discussões sobre o signo. Isto porque
para ele “a discussão do significado da palavra pressupõe uma discussão do signo
lingüístico, uma modalidade do signo em geral”. (p. 141). Então, sua posição pode ser
sintetizada em três idéias principais: 1) a união do signo (palavra) e da ação prática
modifica radicalmente a relação entre o homem e a natureza (sentido do trabalho); 2) a
presença do signo (palavra) na ação prática introduz nesta a mediação do Outro, ou seja,
a mediação social; pois a palavra é palavra do Outro antes de ser palavra própria, e 3) o
controle da ação prática pelo signo (palavra) confere ao ser humano a autodeterminação,
tornando-o senhor das suas ações, mas sem esquecer que a palavra foi antes controle
social.
Num segundo momento, o tema do signo aparece quando analisa o modelo
naturalista (materialista) E—R da reflexologia russa e do behaviorismo de Watson
demonstrando que é necessário intruduzir no modelo um “estímulo artificial” que
permita ao indivíduo humano controlar suas reações aos estímulos do meio. Ele
identifica o signo a esse estímulo artificial. (PINO, p. 136). Conforme apresenta-se a
seguir:

Figura 1 – Os dois modelos de ação: o determinista (1) e o voluntário (2).
Fonte: Pino (2005, p. 138).
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Para Vigotski (1997, p. 55 apud PINO, p. 138), o conceito de signo baseia-se na
sua origem e na sua função, diferenciando entre os “sistemas de sinalização”, de origem
natural ou biológica, e os “sistemas de signos”, de origem cultural ou simbólica. Ele
parte da sinalização como “a base mais geral de conduta” (Pavlov15) tanto animal
quanto humana, mas a conduta humana “distingue-se exatamente em que cria estímulos
artificiais para sinalizar, antes de tudo, a grandiosa sinalização da linguagem,
dominando assim a atividade de sinalizar dos hemisférios cerebrais”. Esta atividade de
sinalizar própria do homem é a significação, isto é, a criação e o uso de signos.
Num terceiro momento, ao analisar as relações genéticas e funcionais entre
pensamento e fala, procura demonstrar que elas têm raízes genéticas diferentes e,
mesmo assim, podem manter estreitas relações entre elas, o que coloca a questão central
do princípio explicativo dessas relações. Propõe então o método da análise por
unidades, entendendo por unidade um elemento que retêm as propriedades do todo.
Primordialmente o sentido se encontra na união entre signo e ação prática,
modificando a relação homem-natureza. Em segundo lugar, pode-se dizer que o sentido
adquire-se pela mediação do outro, pois a palavra/signo foi assimilada do outro. E em
terceiro lugar, é o controle da ação prática pela significação que confere ao ser humano
autodeterminação. Ou seja, desde a relação com a natureza, passando pela relação com
o outro, a sociedade, até chegar à sua autodeterminação o ser humano é perpassado pela
questão do sentido/significação. É dando ou encontrando sentido que o ser humano
pode chegar a se autodeterminar, não sem antes ter sido determinado socialmente.
Entretanto, o nó da questão encontra-se aqui no significado da palavra que, por
sua vez, reporta-se ao nexo entre pensamento verbal e fala significativa. O significado
da palavra é um amálgama tão estreito de pensamento e fala que fica difícil dizer se
estamos diante de um fenômeno da fala ou de fenômeno do pensamento.

Com efeito, a palavra sem significado é um som vazio, que não diz
nada, portanto é um critério da “palavra”. Mas, o significado da
palavra é uma generalização ou conceito, inegavelmente atos do
pensamento. Conclui-se, portanto, que o significado da palavra é um
fenômeno, ao mesmo tempo, do pensamento verbal e da fala
significativa, ou seja, é o nexo que liga um e outra. (Pino, 2005, p.
141).

15

Segundo Pino (2005, p.138) em 1923, Ivan Pavlov publicou seu livro Vinte anos de experiência no
estudo da atividade nervosa superior dos animais, que foi recebido como o último triunfo do pensamento
científico naturalista diante da antiga psicologia idealista.
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Pino (2005, p. 141) recorre às “dicas” que Vigotski dá em seus textos para
recompor um quadro minimamente confiável a respeito do signo lingüístico ou palavra.
Este tem uma estrutura triádica, conforme segue:

Palavra

Referente

Significado
Figura 2: Modelo do signo lingüístico em Vigotski
Fonte: Pino (2005, p. 141).

Segundo Pino (2005) explica-se da maneira seguinte. Para ele o primeiro
elemento, a Palavra, é um sinal (sonoro ou visual dependendo de tratar-se de fala ou
escrita); o segundo, o Referente, é uma realidade (material ou imaterial, concreta ou
abstrata), e o terceiro, o Significado, é aquilo em que o primeiro representa o segundo e
este define sua natureza. Este modelo dá primazia ao significado da palavra, pois nele
está toda a complexidade e o “segredo” para a compreensão deste modelo. Ou seja, o
significado neste modelo não é totalmente equivalente ao interpretante do outro (o que
ouve ou lê determinadas palavras), uma vez que o significado é dado pela própria língua
(“significado das palavras”), embora admita variações de sentido por parte de cada um
dos locutores, numa perspectiva mais singular, individual. (grifo nosso).
Note-se aí também a distinção entre significado e sentido, onde o primeiro
vincula-se à própria língua e o segundo mais ao sujeito, sem, no entanto, constituírem
realidades completamente diversas. Ou ainda, o primeiro está ligado à história de um
povo ou comunidade lingüística e o segundo à história pessoal de sujeitos falantes,
emergindo na relação discursiva (PINO, p. 144). Pode-se dizer que em certas situações
eles adquirem a aptidão para embaraçarem-se. Porém esta possibilidade não é apontada
pelo autor, ou está suposta, conforme vê-se adiante quando trata dos processos de
significação.
Mas a Fenomenologia também conhece a relação do sujeito com a sociedade, do
sentido visto de forma mais pessoal e de forma mais social, além das implicações de tais
percepções. Note-se que a existencialidade é aí situada no âmbito social.
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É necessário perceber o homem em sua existencialidade, perceber o
quanto é fundamental a compreensão e interpretação do sentido ou dos
sentidos da existência, uma vez que a alienação se realiza na medida
em que os indivíduos ou classes sociais não conseguem compreender o
real sentido de suas vidas, deixando que uma minoria perceba, aprenda
e monopolize esses sentidos da existencialidade fenomenal humana.
(SOARES, 1996, p. 120).

Seria então objetivo da Fenomenologia levar indivíduos ou classes sociais a
compreenderem o real sentido de suas vidas, livrando-os da possibilidade de alienação
destes por outros. No entanto, a distinção entre significado e sentido não aparece aqui.
Segundo Pino (2005) Vigotski também analisa o desenvolvimento do significado
das palavras apontando alguns aspectos considerados importantes. Novamente aqui, saise do plano lingüístico e comunicativo e entra-se no da mutabilidade dos
significados/sentidos. Neste caso não mais no contexto das atividades humanas, mas,
um pouco mais amplo, no da historicidade e do desenvolvimento da criança. No entanto
estas dimensões refluem sobre as relações dos elementos do signo lingüístico, alterando
a sua estrutura. Questão mais difícil seria apontar a trajetória destas mudanças.
Voltando aos aspectos do processo de significação, o primeiro é que os
significados das palavras são formações dinâmicas e, como tais, evoluem ao longo da
história dos povos e também ao longo do desenvolvimento da criança (amplia-se para o
adulto). Já o segundo aspecto, conforme indicado acima, é que a relação entre os três
elementos que compõem a estrutura do signo lingüístico também se altera. Para
Vigotski, a estrutura da palavra tem então a seguinte configuração:

Signo ou

Plano fonético

Palavra

Plano semântico

Significado – Função Significativa
Referente – Função Nominativa

Figura 3: Estrutura do signo lingüístico em Vigotski.
Fonte: Pino (2005, p. 142).

Supondo os fundamentos acima descritos, Pino faz alguns arremates situando-os
no campo da lingüística, das relações sociais e comunicativas, das condições concretas e
pessoais, ou seja, atendo-se ao caráter interlocutório da fala como lugar da produção de
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sentidos. Ainda conforme este autor a fala não se reduz ao código nem é uma produção
do indivíduo. A fala é um evento social, resultado da interação verbal de um locutor e
de um interlocutor. Ele fundamenta-se em Bakthin, para quem “a palavra é o território
comum do locutor e do interlocutor”. É esse caráter interlocutório da fala que faz dela o
lugar de produção de sentidos, pois na sua articulação no ato da enunciação, ela permite
a emergência de múltiplos sentidos em função da realidade pessoal dos interlocutores e
das condições concretas em que ocorre a interlocução.
Este evento social com caráter interlocutório delineia-se como lugar de produção
de sentidos, e mais, de múltiplos sentidos, dadas as condições concretas e pessoais em
que ocorre a interlocução, podendo ser compreendido como processo de significação.
Ora, os signos ou sistemas de signos (a língua de um povo) não são dados de uma vez
por todas e o que os caracteriza é serem meios criados para significar. Para Pino esta é
talvez a maior diferença que existe entre o instrumento técnico, que só pode ser
substituído por outro, e o signo, cujo sentido é sempre refeito pela interpretação, mesmo
conservando-se ao longo do tempo (PINO, p. 149).
Porém, enquanto Vigotski centra-se mais em compreender os processos de
significação, a Fenomenologia procurou desenvolver um método que permitisse
decodificar as significações, estabelecendo-se assim como uma hermenêutica, com suas
especificidades.

A corrente filosófica fenomenológica, evidentemente, constitui-se
numa hermenêutica, à medida que busca a compreensão e interpretação
dos sentidos fenomenais já que o mundo fenomenal é um mundo
simbólico, o que significa dizer, está situado historicamente. É,
também, uma dialética, uma vez que o mundo simbólico é um mundo
dialético e, ainda, que a estrutura humana e a estrutura do mundo se
relacionam dialeticamente; uma não pode ser concebida sem a outra.
Ao buscar a compreensão dos sentidos fenomenais, a Fenomenologia
busca a compreensão do homem e do mundo, pois não se pode
compreender o homem fora de sua situação, mas sim a partir de sua
relação com o mundo, assim como não se pode compreender o mundo a
não ser por sua relação com o homem. Logo, a compreensão e a
interpretação fenomenológica têm tanto um caráter hermenêutico
quanto um caráter dialético. (SOARES, 1996, p.123).

Cabe destacar que não é no âmbito da sociedade que se busca, em último caso, o
sentido ou os sentidos do ser humano, por mais que ela o influencie, mas encontra-se no
campo do homem e de suas relações com o “mundo” como descrito no início deste
capítulo, aí incluída também a sociedade, o outro. Como Soares frisa (1996, p. 123) a
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Fenomenologia “como Filosofia das essências da existência voltou-se para as
significações do mundo existencial, buscando compreender e interpretar o sentido do
homem e do mundo”, o que significa dizer também da experiência dos professores, da
educação e da sociedade.
Seguindo a mesma linha de raciocínio de Pino, é possível caracterizar os
processos de significação como “os modos de produção, circulação e (re)elaboração de
significação, tomando este termo no sentido pleno que engloba [...] os que recobrem os
termos “significado” e “sentido”, utilizados por Vigotski e outros (Bakhtin, Lúria,
Leontiev, etc.)”. Para além desta caracterização estes processos “concretizam-se na vida
cotidiana das pessoas, nas diferentes formas de práticas sociais, uma vez que a
significação é uma produção social”. (PINO, 2005, p. 149). Ainda conforme este autor
pode-se citar como exemplo o caso do professor de Filosofia - mas também o de
qualquer outro professor - pois ele é um protagonista privilegiado de um processo de
significação riquíssimo e complexo, que tem por objetivo levar os estudantes a resignificarem em suas vidas os temas filosóficos, ou seja, desenvolvem, professores e
alunos, sentidos na e a partir da disciplina ministrada. Finalizando pode-se situar a
concretização dos processos de significação, mais precisamente o exercício da docência,
no âmbito da natureza semiótica e dinâmica da sociabilidade e capacidade criativa
humanas.
Ora, para compreender este processo de significação é preciso uma
hermenêutica, uma busca pela compreensão e interpretação dos sentidos fenomenais.
Estes sentidos fenomenais encontram-se na consciência dos professores, pois não há, na
acepção desta corrente uma, consciência apenas ou principalmente social. Aliás,
costuma-se dizer que a fenomenologia entende a consciência de forma transcendental.

57

CAPÍTULO III

3. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

Como descrito no capítulo anterior optou-se pela abordagem fenomenológica
por acreditarmos ser ela mais adequada aos objetivos deste estudo. A seguir descreve-se
a fenomenologia recorrendo fundamentalmente à exposição de Garnica na obra
organizada por Bicudo e Cappelletti (1999, p. 114-125).

3.1. O MÉTODO FENOMENOLÓGICO
A fenomenologia16 é “um nome que se dá a um movimento cujo objetivo
precípuo é a investigação direta de fenômenos que são experienciados conscientemente,
sem teorias sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível de pressupostos e
preconceitos” (MARTINS apud BICUDO, 1994, p. 15). Porque este movimento vê
como muito importante a arqueologia das palavras, primeiramente dá-se o significado
do termo “fenômeno” que se originou na língua grega, bem como numa visão de mundo
a ele concomitante.

O significado de “fenômeno” vem da expressão grega fainomenon e
deriva-se do verbo fainestai que quer dizer mostrar-se a si mesmo.
Assim, fainomenon significa aquilo que se mostra, que se manifesta.
Fainestai é uma forma reduzida que provém da raiz faino, que
significa trazer à luz do dia. Faino provém da raiz Fa, entendia como
fos, que quer dizer luz, aquilo que é brilhante. Em outros termos,
significa “aquilo onde algo pode tornar-se manifesto, visível em si
mesmo”. Fainomena ou fenomena são “o que se situa à luz do dia” ou
“o que pode ser trazido à luz”. Os gregos identificavam os fainomena
simplesmente como ta onta que quer dizer “entidades”. Uma entidade,
porém, pode mostrar-se a si mesma de várias formas, dependendo, em
cada caso, do acesso que se tem a ela. (HEIDEGGER, apud
MARTINS e BICUTO, 1989, p. 21-22).17

Como corrente filosófica fundada por Husserl, a fenomenologia surge
intimamente ligada à matemática: “O que motivou o início da fenomenologia – afirma

16

“O termo (fenomenologia) tem dois componentes: fenômeno e logos; ambos remontam a étimos
gregos: φαινόµενον e λόγοζ. [...] A expressão grega φαινόµενον, a que remonta o termo ‘fenômeno’,
deriva do verbo φαινεσθαι, que significa: mostrar-se e, por isso, φαινόµενον diz o que se mostra, o que
se revela.” (HEIDEGGER, 1989, p. 57-58)
17
HEIDEGGER, 1989, p. 58-70, desenvolve esta conceituação.
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Husserl – foi ‘o problema radical de uma clarificação dos conceitos fundamentais
lógicos e matemáticos, e com isso o de uma fundamentação efetivamente radical da
lógica e da matemática’” (MOURA, 1989, p. 47 apud BICUDO e CAPPELLETTI,
1999). Rompendo com os tradicionais modos de filosofar, todos tributários de posições
filosóficas outras, Husserl toma como máxima o “ir às coisas mesmas” donde os
princípios dessa fenomenologia não se pautarem em posições prévias, mas “exprimirem
aquilo que é dado diretamente na consciência”. Aqui, o zu den Sachen selbest (aquilo
que é dado diretamente na consciência) será o corolário da ‘epoché filosófica’ que
deverá libertar a fenomenologia nascente de toda dependência em relação a uma
‘ciência tão contestável e tão suspeita como a filosofia’ (MOURA, 1989, p. 20 apud
BICUDO e CAPPELLETTI, 1999). A epoché diz do colocar em suspensão crenças
prévias, uma redução de quaisquer teoria e explicação apriorísticas.
A fenomenologia, portanto, responderá ao filósofo que não se contenta com o
conhecimento natural, o diretamente dado e apoucadamente questionado, pedindo por
uma clarificação dos conceitos fundamentais, da realidade18 última das coisas do
mundo, buscando transcender à ingenuidade, que é, exatamente, “a convivência pacífica
com o não-justificado” (MOURA, 1989, p. 48 apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999).
Visa-se, assim, à compreensão, ao conhecimento do mundo, sendo que o “voltar-se às
coisas mesmas” acaba reduzido “ao voltar-se para o conhecimento ele mesmo”.19
Heidegger (1989), discípulo de Husserl, afasta-se da fenomenologia como
inicialmente proposta, debruçando-se sobre a existência humana e seu sentido mais
profundo, vinculando suas preocupações à questão do ser, em sua ontologia
fundamental. Propondo a destruição da ontologia tradicional, Heidegger volta-se para
procurar o sentido original do ser, construindo uma nova terminologia filosófica que
possa dar conta dessa proposta, buscando em fragmentos dos pré-socráticos a raiz de
sua procura. É na linguagem que a apreensão do ser se dá e toda a Filosofia
heideggeriana acaba sendo caracterizada como uma hermenêutica do ser. A arqueologia

18

“Realidade já não é tida como algo objetivo e passível de ser explicado em termos de um conhecimento
que privilegia explicações em termos de causa e efeito. Mas realidade, o que é, emerge da
intencionalidade da consciência voltada para o fenômeno”. (BICUDO, 1944, p. 18 apud BICUDO e
CAPPELLETTI, 1999).
19
“O zu den Sachen selbest significa zu der Erkenntnis selbest, nem mais nem menos. E as Investigações
não deixam dúvida quanto a isso, quando indicavam que a desejada ‘claridade filosófica’ em relação às
proposições lógicas era obtida através da evidência sobre a essência dos modos de conhecimento
(Erkenntinisweisen), que desempenham um papel na efetuação dessas proposições. O ‘retorno aos
objetos’ não é assim senão o retorno aos atos através dos quais se tem um conhecimento dos objetos”.
(MOURA, 1989, p. 22 apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999).
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dos termos – e não só dos filosóficos – é uma empresa constante em Heidegger. É
necessária uma depuração dos significados das palavras, que com o tempo e o uso
constante mais são obscurecidas que elucidadas. Ficam estabelecidas, nessa procura de
clarificação da linguagem para a apreensão do sentido último da existência humana, as
existenciálias do ser. O ser é, existencial e primordialmente, afetividade, comunicação e
compreensão. Lançado no mundo, o homem percebe-se e torna-se humano no contato
com os outros humanos, afetado pelo que desse convívio descortina. Comunica suas
experienciações, compreende o mundo não como uma forma de apreendê-lo
objetivamente, mas como um ato de descortiná-lo. O mundo-vida20, também esse não
meramente o mundo dos objetos disponíveis em sua concretização mundana, mas a
totalidade das percepções vividas, é apreendido pela consciência, que é intencional no
sentido de, atentivamente, voltar-se para o que pretende compreender, interrogando.

Falar do mundo como sendo um real vivido é propor, ao mesmo
tempo, duas teses. É afirmar – esta é a primeira tese – uma oposição a
qualquer proposta centralizada em qualquer teoria que sustente a
existência de dados sensoriais, isolados e sem sentido em si mesmos.
É afirmar – esta é a segunda tese – que a ênfase é posta na experiência
viva, no mundo como ele é vivido. Nas experiências vividas
combinam-se memórias, percepções, antecipações a cada momento.
Esta unidade nunca é estática ou final. (MARTINS e BICUDO, 1989,
p. 80-81).

A essência21 do que se procura nas manifestações do fenômeno nunca é
totalmente apreendida, mas a trajetória da procura possibilita compreensões. Fenômenos
nunca são compreendidos sem que sejam inicialmente interrogados: disponíveis na
percepção são questionados e, na perspectiva fenomenológica, qualquer forma de
manifestação

ou

objetividade

implica

um

relacionamento

intersubjetivo.

O

questionamento põe-nos frente ao manifesto, em atitude de abertura ao que se mostra,
na intenção de conhecer, própria da consciência. O fenômeno, assim, é sempre visto
contextualizadamente.
Tendo surgido como método para fundamentar tanto as ciências quanto a
Filosofia, a fenomenologia torna-se movimento filosófico, fornecendo as concepções
20

Mundo-vida (lebenswelt) e intencionalidade da consciência são termos cunhados, inicialmente, por
Husserl, em sua fenomenologia estrutural.
21
O termo “essência” pode ser entendido em oposição à “aparência”. A busca dessa “essência”,
inalcançável, inicia-se ao interrogarmos suas manifestações aparentes e, nesta busca, compreensões são
possíveis. “Na filosofia contemporânea, a essência não define nem revela a natureza do homem”
(JAPIASSU e MARCONDES, 1993). Para Heidegger, a essência do ser-aí (Dasein), consiste em sua
existência, daí buscarmos o Ser via suas manifestações mundanas, que são-no-mundo.
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básicas subjacentes ao método. Conforme o tema interrogado e o pensador que faz a
interrogação, a fenomenologia assume faces específicas e transforma-se: Husserl,
Heidegger, Ricoeur, Merleau-Ponty e Gadamer estão entre os que tem-se valido do
método fenomenológico e da fenomenologia.
Situados em determinado contexto, cercados pelas coisas do mundo, entre as
tantas com as quais nos defrontamos, optamos por investigar um tema, buscando
compreender o fenômeno ao colocá-lo em suspensão. Com o fenômeno em suspensão, e
tendo tematizado22 o que dele se procura compreender e interpretar, o objetivo do passo
seguinte dessa pesquisa é buscar sua essência ou estrutura, que se manifesta nas
descrições ou discursos de sujeitos. O pesquisador busca apreender aspectos do
fenômeno por meio do que dele dizem outros sujeitos com os quais vive, interrogandoos de modo a focar seu fenômeno. Quando os outros descrevem aspectos do fenômeno,
eles os descrevem como os percebem, no desejo de comunicar essas percepções. A
descrição pressupõe uma audiência que não conhece o descrito mesmo quando já exista
entre pesquisador e pesquisado uma primeira aproximação, pois é sempre certa a
impossibilidade de comunicação plena da experiência subjetiva. Para uma investigação
existencial, a comunicação é um enigma e até mesmo um milagre. Por quê? Porque o
estar junto, enquanto condição existencial da possibilidade de qualquer estrutura
dialógica do discurso surge com um modo de ultrapassar ou de superar a solidão
fundamental de cada ser humano. A experiência experienciada, vivida, permanece
privada, mas o seu sentido, a sua significação, torna-se pública.
Quando a descrição é feita dá-se, então, a tentativa de romper, na comunicação,
a impossibilidade da apreensão total da experiência subjetiva. Captada pela escrita, a
descrição dá indicativos de como o sujeito percebe o fenômeno, que vai se revelando ao
mesmo tempo em que as descrições, agora transcritas, vão sendo analisadas:

[...] pode-se dizer que só haverá Ciência Humana se se visar à maneira
pela qual as pessoas, ou grupos delas, representam as palavras para si
mesmas, utilizando suas formas de significados; com elas compõem
discursos reais; como revelam ou ocultam neles o que estão pensando
ou dizendo, talvez porque o que dizem seja desconhecido para elas
mesmas; como revelam mais ou menos o que desejam. Mas, de
qualquer maneira, as pessoas ou o grupo de pessoas deixam um
conjunto de traços verbais dos pensamentos que devem ser decifrados,
tanto quanto possível, na sua vivacidade representativa, se se quiser
22

“Tematizar quer dizer pôr de forma estabelecida, localizada, um assunto ou tópico sobre o qual se vai
discursar, dissertar ou falar seriamente”. (MARTINS e BICUDO, 1989, p. 76).
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fazer ciência humana. Assim, os conceitos sobre os quais as ciências
humanas se fundamentam, em um plano de pesquisa qualitativa, são
elaborados pelas descrições. (MARTINS e BICUDO, 1989, p. 43).

O que é dito na descrição aponta para a vivência do fenômeno que se
quer compreender, e a compreensão desse fenômeno fica tanto mais clara quanto maior
for o esforço de perscrutá-lo, em análises. É a trajetória cujo itinerário é dado pela busca
“às coisas mesmas”, iniciando pelo movimento de epoché, no qual o fenômeno é posto
em suspensão, quando o pesquisador se despe de referenciais teóricos prévios. Ficam, é
claro, os pressupostos vivenciais – ou pré-vivido, pré-reflexivo -, que ligam pesquisador
e pesquisado, o que impede o cômodo distanciamento que possibilita a neutralidade.
Consideremos, entretanto, que a análise fenomenológica não se encerra na
descrição do subjetivo, como poderiam argumentar alguns. A mediação pela linguagem,
sempre presente, e o viver-com – intersubjetivo -, permitindo a compreensão e
interpretação de um discurso que não é o nosso próprio, colocam a análise conduzida
pela fenomenologia como abrangendo o histórico e o social, pois encontros e mediações
ocorrem temporal e contextualizadamente.
Situado o fenômeno, recolhidas as descrições, iniciam-se os momentos das
análises ideográfica e nomotética. Na análise ideográfica (assim chamada porque busca
tornar visível a ideologia presente na descrição ingênua dos sujeitos, podendo para isso
lançar mão de ideogramas ou símbolos expressando idéias), o pesquisador procura por
unidades de significado, o que faz após várias leituras de cada uma das descrições. As
leituras prévias fazem parte de uma primeira aproximação do pesquisador em relação ao
fenômeno, numa atitude de familiarização com o que a descrição coloca. As unidades
de significado, por sua vez, são recortes considerados significativos pelo pesquisador,
dentre os vários pontos aos quais a descrição pode levá-lo. Para que as unidades
significativas possam ser recortadas, o pesquisador lê os depoimentos à luz da sua
interrogação, por meio da qual pretende ver o fenômeno que é olhado de uma dentre as
várias perspectivas possíveis.
como é impossível analisar um texto inteiro simultaneamente, tornase necessário dividi-lo em unidades. As unidades de significado são
discriminações espontaneamente percebidas nas descrições dos
sujeitos quando o pesquisador assume uma atitude psicológica e a
certeza de que o texto é um exemplo do fenômeno pesquisado. As
unidades de significado também não estão prontas no texto. Existem
somente em relação à atitude, disposição e perspectiva do
pesquisador. (MARTINS e BICUDO, 1989, p. 99).
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O trabalho segue, então, ancorado nessas unidades de significado que são,
depois, recolhidas, transcritas para a linguagem do pesquisador, num discurso mais
próprio da área na qual a pesquisa se insere. Articulando as compreensões que resulta
dessa seleção das unidades de significado das próprias unidades, o pesquisador trata de
agrupá-las em categorias – ditas “abertas”23 – mediante reduções24. Categorias são,
segundo Husserl, grandes regiões, não apriorísticas, de generalizações. Esses
agrupamentos formam uma síntese dos julgamentos consistentes, dados nas descrições
ingênuas dos sujeitos. É a partir desses agrupamentos que o pesquisador passa à sua
segunda fase da análise, a nomotética, quando a investigação dos individuais, feita pelo
estudo e seleção das unidades de significado e posterior formação das categorias
abertas, é ultrapassada pela esfera do geral. Segundo MARTINS e BICUDO (1989) a
ciência empírica despreza a análise ideográfica, dando preferência, indiscutivelmente, à
análise nomotética. No caso da análise qualitativa, a abordagem nomotética, apenas, é
praticamente impossível, pois os dados com que vai lidar provêm da análise ideográfica
ou estrutura psicológica individual.
A análise nomotética25 é feita com base na análise das divergências e
convergências expressas pelas unidades de significado, estando vinculada, ainda, a
interpretações que o pesquisador faz para obter cada uma dessas convergências ou
divergências. Disso, novos grupos são formados e, num processo contínuo de
convergências e interpretações, sempre explicitadas, novas categorias abertas, mais
gerais, vão-se formando. As generalidades26 resultantes dessa análise iluminam uma
perspectiva do fenômeno dando seu caráter perspectival.27

23

Nessa perspectiva fenomenológica de conduzir a pesquisa, as categorias são chamadas abertas em
contraposição às categorias como concebidas aristotelicamente.
24
A redução é entendida como movimento do espírito humano de destacar aquilo que julga essencial ao
fenômeno, o que é feito por meio de ações como o intuir, o imaginar, o lembrar e o raciocinar.
25
O termo deriva-se de nomos, que significa uso das leis. Nomotético, assim, indicaria a elaboração de
leis ou princípios gerais originados do conhecimento de fatos anteriores.
26
Devem ser esclarecidas perspectivas possíveis para o termo generalização: segundo MARTINS e
BICUDO (1989), a pesquisa qualitativa pauta-se numa generalização formal, porque diz de proposições
gerais advindas de proposições particulares que se complementam num intrincado elo de referências e
interpretações. Já a generalização geral, do domínio da pesquisa de natureza quantitativa, parte de um
certo número de casos individuais, quantifica fatores segundo um estudo típico, procura por correlações
estatísticas e probabilidades que digam se tais correlações ocorrem ou não ao acaso. Generaliza-se então o
encontrado nos casos particulares, pautando-se em procedimentos estatísticos. Assim,as generalizações
podem ou não ser mantidas para cada caso individual.
27
Perspectival, aqui, diz do que não pode ser percebido num todo absoluto e único. Cada fenômeno, em
si, é percebido pelos diferentes sujeitos nas várias perspectivas através das quais se manifesta e pelas
quais é olhado.
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Permeia a trajetória de análise a necessidade de constantes reduções, como nos
foi possível mostrar. Tanto na instância ideográfica quanto na nomotética fazemos uso
dessas reduções por meio das quais chegamos às categorias abertas. O termo “redução”
é bastante caro ao pensamento fenomenológico, tendo origem na fenomenologia de
Husserl. Mas a perspectiva do fenômeno situado na pesquisa qualitativa vale-se de um
imbricamento da Filosofia de Husserl com a de Heidegger, como já explicitamos, se não
claramente, ao menos pelo uso particular da terminologia.
Revisitemos alguns dos fundantes que tornam possível lançar mão da redução,
como pensada em Husserl, fazendo interconexões com elementos vindos de Heidegger.
A proposta fundamental de Husserl era a construção de uma ciência do rigor que se
diferenciasse da “atitude natural”. A ciência natural é “ingênua no que diz respeito a
seus pontos de partida. Para ela, a natureza do que deve ser investigado está
simplesmente lá” (BELL, 1991, p.158 apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999). A
fenomenologia, tida como ciência do rigor, é rigorosa por não conter nenhuma
afirmação que não esteja absolutamente fundamentada ou justificada, sendo que tal
fundamentação ou justificação não pode ser pautada em pressuposições aceitas como se
fossem dadas: tudo deve ser intensamente investigado. A fenomenologia “não apenas
será ciência do rigor como qualquer outra, como deverá ser ‘a mais rigorosa e elevada
de todas as ciências’” (MOURA, 1989, p. 26 apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999).
Essa exigência do rigor obrigará o fenomenólogo a nortear-se por duas proibições: não
recorrer a nenhum dado científico como fundamento teórico disponível a princípio; não
carregar para a região da Filosofia o modelo discursivo próprio das ciências28. Desse
modo, abandonando referenciais prévios, constituem-se duas regiões discursivas
distintas: a fenomenologia como ciência rigorosa e as demais ciências. Nisso a redução
fenomenológica – não uma teoria ou afirmação, mas um procedimento – desempenhará
papel fundamental. Redução, redução fenomenológica, redução transcendental e epoché
podem aqui ser sinônimos (BELL, 1991 apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999). Disso
surgirá, posteriormente, a redução eidética, que nos fará não só abandonar um ponto de
partida estabelecido e tido como dado, mas nos indicará a trajetória rumo à essência do
que focamos. Ainda conforme Bell (1991, apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999), a
28

Nesse ponto, a filosofia como vista por Husserl torna o cartesianismo censurável por “estabelecer uma
continuitdade entre o discurso filosófico e o discurso científico” (MOURA, 1989, p. 26). Isso fica mais
claro quando sabemos que a abordagem cartesiana à Matemática foi mais um exemplo da possibilidade de
intervenção de sua filosofia nas ciências, mais um “exercício filosófico”, do que o contrário, como se
pode pensar.
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redução fenomenológica terá um grande trabalho a desempenhar. Entre as tarefas para
as quais será chamada, estão as seguintes. Primeiro, ela deve nos deixar aptos a escapar
do naturalismo, ligando-nos a um ponto de vista transcendental. Segundo, ela será – ao
menos em parte – a garantia do ‘rigor’, o que nos colocará em posição acessível à
região cujos componentes deverão ser explorados pela filosofia.
Desse modo, nada do plano da atitude natural estará presente na esfera
fenomenológica, pois a epoché29 – ou redução – inibirá qualquer possibilidade de
conhecimento teórico prévio, abrindo caminho para uma “ciência completamente
diferente, segundo Moura (1989, apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999), na qual se
fala tematicamente apenas de vividos e dos modos de consciência e daquilo que é
visado, mas apenas enquanto visado. Há, em Heidegger, um eco dessa tese que nos
reporta à função da epoché: “quando ele define as ciências positivas como aquelas que
se dirigem aos ‘entes’, exige que a Filosofia tenha um método diferente daquele das
ciências e afirma que a fenomenologia, quer dizer, o método da Filosofia, não pode
proferir teses sobre os entes. A redução fenomenológica, definida como ‘a parte
fundamental do método fenomenológico’ é vista como uma mudança de direção do
olhar normalmente dirigido aos entes. Obviamente, o eco termina quando se descobre
que o olhar deve sair dos ‘entes’ e dirigir-se ao ‘ser’” (MOURA, 1989, p. 40 apud
BICUDO e CAPPELLETTI, 1999), pois “no sentido estrito, não há [...] para Husserl
uma ‘fenomenologia do ser’ e o prefácio de 1913 (a Investigações) era plenamente fiel
ao limitar o zu den Sachen zelbest a um retorno ao conhecimento” (MOURA, 1989, p.
25 apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999). De Husserl a Heidegger, então, há esse
distanciamento de concepções no que diz respeito à abordagem fenomenológica: esta
será estrutural (visando às “coisas mesmas” ou ao “conhecimento ele mesmo” ou às
estruturas da experiência) em Husserl, e postura que visa ao Ser – e, portanto,
ontológica – em Heidegger.30
Uma última – mas não menos importante – consideração sobre a redução no
fazer fenomenológico é a possibilidade de avaliá-la como procedimento:
29

“Na medida em que a fenomenologia visa a descrever os fenômenos presentes na consciência e não os
fatos físicos ou biológicos, ela é levada a pôr esses fatos ‘entre parênteses’. A epoché designa justamente
essa colocação entre parênteses, essa suspensão do juízo (sinônimo de redução fenomenológica). [...] Esse
mundo natural é um existente, uma realidade: eis a tese geral da atitude natural, diz Husserl. A epoché
consiste em altera-la radicalmente, quer dizer, em suspender o juízo sobre o mundo natural” (JAPIASSU
e MARCONDES, 1993, p. 83).
30
E passará a ser fenomenologia hermenêutica em Ricoeur, visando à expressão da experiência, sendo a
epoché trocada pelo exame de textos e pela invetigação da linguagem simbólica. (Cf. GARNICA, 1992 e
IHDE, 1986).
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[...] a redução é um procedimento para nos induzir a um particular
estado da mente no qual nenhuma concepção adequada pode ser
formada por quem não operou com sucesso a redução. Numa tal
situação, parece haver somente duas opções abertas àquele que deseja
avaliar um conjunto de instruções. O primeiro é tentar e implementálas para ver o que acontece. Não existe impedimento teórico para que
se testem as instruções com o objetivo de ver se funcionam: pense na
avaliação de um conjunto de instruções para cozinhar um ovo. Mas se
o estado final pode somente ser reconhecido ao adequadamente
concebido por alguém que seguiu as instruções, então todas as formas
normais de avaliação, racional ou objetiva, falham. E essa dificuldade
é mais intensa quando o estado final é um estado da mente. A segunda
e última opção que nos resta para avaliar um conjunto de direções ou
instruções (naqueles casos em que não se tem acesso independente ao
estágio final a que se pretende chegar), é transformar tais instruções
nas sentenças assertivas mais próximas e então avaliá-las por sua
verdade, consciência, habilidade em resolver problemas e coisas
assim. (BELL, 1991, p. 163 apud BICUDO e CAPPELLETTI, 1999).

Quando o que se busca é a apreensão da essência de determinado fenômeno – o
que passa pela necessidade de implementação da epoché – a “avaliação” do
procedimento é o trafegar pelo próprio procedimento, visto que compreensões nunca
serão definitivas, mas formam-se cada vez mais elaboradamente. Assim, insere-se a
epoché, vista como mais do que um mero conjunto de instruções, numa postura
fenomenológica que já chegou a ser concebida, por Husserl, como inicialmente análoga
a uma conversão religiosa: “tornar-se-á manifesto que a atitude fenomenológica total e a
epoché a ela pertencente estão destinadas a efetuar uma completa transformação
pessoal, comparável, em seu início, a uma conversão religiosa. (Uma tal transformação)
carrega em si a significância da maior transformação existencial que é imputada como
uma tarefa ao ser humano como tal” (BELL, 1991, p. 162-63 apud BICUDO e
CAPPELLETTI, 1999).
Já Borgdan e Biklen (1994, p. 83), acentuam a atitude pessoal como
procedimento investigativo, ou seja,

em investigação qualitativa, uma das estratégias utilizadas baseia-se
no pressuposto de que muito pouco se sabe acerca das pessoas e
ambientes que irão constituir o objeto de estudo. Os investigadores
esforçam-se, intelectualmente, por eliminar os seus preconceitos. Seria
ambicioso, da sua parte, preestabelecer, rigorosamente, o método para
executar o trabalho. Os planos evoluem à medida que se familiarizam
com o ambiente, pessoas e outras fontes de dados [...]. É o próprio
estudo que estrutura a investigação.
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No entanto, alguns elementos conceituais da pesquisa empreendida aparecem
acompanhando a atitude investigativa, pois, segundo as autoras a forma como procedem
os investigadores é baseada em hipóteses teóricas - que o significado e o processo são
cruciais na compreensão do comportamento humano; que os dados descritivos
representam o material mais importante a recolher e que a análise de tipo indutivo é a
mais eficaz - e nas tradições da recolha de dados, tais como a entrevista não estruturada
e a análise de documentos.
Portanto, além de não se partir de um plano fixo, os vários elementos da
pesquisa, podem ser redirecionados, ou mesmo mudados, tornando o planejamento e a
análise elementos constantes, já que, conforme os autores, trata-se de um plano flexível.
Os investigadores qualitativos partem para um estudo munidos dos seus conhecimentos
e da sua experiência, com hipóteses formuladas com o único objetivo de serem
modificadas e reformuladas à medida que vão avançando. O planejamento é efetuado ao
longo de toda a investigação. A análise dos dados verifica-se ao longo de toda a
investigação, se bem que seja normalmente nas fases finais que os dados são analisados
de forma mais sistemática.
Já Masini (1991, p. 62) afirma que o método fenomenológico consiste
fundamentalmente numa atitude de abertura para a compreensão do fenômeno, é, assim
um

cingir-se a regras formais dirigidas especialmente ao fenômeno
(fenômeno entendido como aquilo que se mostra como é, ou que se
mostra a si mesmo)”. Existe então uma atitude fenomenológica. Ela
consiste na “abertura do ser humano para compreender o que se
mostra (abertura no sentido de estar livre para perceber o que se
mostra e não preso a conceitos ou predefinições). Estamos livres
quando sabemos de nossos valores, conceitos e preconceitos e
podemos ver o que se mostra cuidando das possíveis distorções.

Heidegger apresenta-nos essa atitude como um caminhar para a compreensão de
nosso existir assim como ele se mostra, compreender entendido como um modo de ser.
Assim, segundo a autora ao referir-se ao método fenomenológico de investigação
(método tomado do grego meta-odos – meta significando após, além, e odos
significando caminho – poderia ser traduzido para além do caminho, ou continuar o
caminho). Retoma-se um caminho que nos conduz a ver nosso existir simplesmente
como ele se mostra. Compreender deixa de ser visto com um modo de conhecer, para

67

ser visto como um modo de ser – o ser que existe como modo de compreender – não há
separação Sujeito-Objeto.
Ainda, segundo Masini (1991), o método fenomenológico é tarefa da
hermenêutica e do círculo hermenêutico, visando perceber novas características do
fenômeno, ou seja, trata de desentranhar o fenômeno, pôlo a descoberto. Desvendar o
fenômeno além da aparência. É simultaneamente tarefa de interpretação (tarefa da
hermenêutica) que consiste em pôr a descoberto os sentidos menos aparentes, os que o
fenômeno tem de mais fundamental. A apropriação do conhecimento dá-se através do
círculo

hermenêutico:

compreensão-interpretação-nova

compreensão.

Parte

da

compreensão de nosso viver, da compreensão que orienta a atenção para aquilo que se
vai investigar. Ao percebermos novas características do fenômeno, ou ao encontrarmos
no outro, interpretações, ou compreensões diferentes, surge para nós uma nova
interpretação que levará a outra compreensão.
Resumindo o acima exposto, pode se caracterizar a fenomenologia como um
movimento cujo objetivo precípuo é a investigação direta de fenômenos que são
experienciados conscientemente, sem teorias sobre a sua explicação causal e tão livre
quanto possível de pressupostos e preconceitos.
A fenomenologia baseia-se no pressuposto da epoché, o colocar em suspensão as
crenças prévias, uma redução de quaisquer teorias ou explicação apriorísticas. Num
segundo passo volta-se para o mundo buscando transcender a ingenuidade. Voltando-se
para “as coisas mesmas” volta-se para “conhecimento ele mesmo”. Debruça-se sobre a
existência humana e seu sentido mais profundo. Mas é na linguagem que a apreensão
deste sentido se dá, caracterizando-se assim como uma hermenêutica. A partir da
clarificação da linguagem dirige-se à apreensão do sentido último da existência humana.
O mundo-vida, a totalidade das percepções vividas, é apreendido pela
consciência, que é intencional. Dentre tantas coisas do mundo com as quais nos
defrontamos opta-se por investigar um tema, buscando compreender o fenômeno ao
colocá-lo em suspensão. O passo seguinte é buscar sua essência, que se manifesta nas
descrições dos sujeitos. A experiência experienciada, vivida, permanece privada, mas o
seu sentido, a sua significação, torna-se pública. Do lado do pesquisador fica os
pressupostos vivenciais, o pré-reflexivo, impedindo a neutralidade completa. Mas a
mediação pela linguagem permite a compreensão e a interpretação de um discurso que
abrange o histórico e o social, da sua condição contextualizada.
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Num terceiro passo inicia-se o momento da análise ideográfica e nomotética. Na
análise ideográfica o pesquisador procura por unidades de significado, recortes
considerados significativos, após várias leituras de cada uma das descrições, lidas à luz
de sua interrogação. Depois elas são recolhidas e transcritas para a linguagem do
pesquisador, num discurso mais próprio da área na qual a pesquisa se insere. É uma
síntese dos julgamentos consistentes encontrados nas descrições ingênuas dos sujeitos.
A partir desses agrupamentos passa-se à segunda análise, a nomotética. Esta é feita com
base nas divergências e convergências expressas pelas unidades de significado. Novos
grupos são formados. Novas categorias abertas vão se formando, mais gerais. Estas
generalidades iluminam uma perspectiva do fenômeno.
A atitude pessoal, decorrente da epoché, perpassa o procedimento investigativo
baseando-se no pressuposto de que muito pouco se sabe acerca das pessoas e ambientes
que irão constituir o objeto de estudo. Sendo o próprio estudo que estrutura a
investigação, centrado no significado e no processo. Estes são entendidos como cruciais
para a compreensão do comportamento humano. Porém os dados serão analisados de
forma mais sistemática nas fases finais do estudo.
A atitude fenomenológica consiste, ainda, na abertura do ser humano para
compreender o que mostra. Pode ser entendida como um caminhar para a compreensão
de nosso existir. Compreender visto como um modo de ser. Tal atitude desemboca num
círculo hermenêutico: compreensão-interpretação-nova compreensão.

3.2.

PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS

E

TÉCNICAS

DE

PESQUISA
Pequeno Histórico
Numa primeira fase, a motivação para esta pesquisa surgiu de minha experiência
como Professor e Formador no Seminário Menor Metropolitano de Azambuja, Brusque,
Santa Catarina. Lecionava, durante o ano de 1994, Português e Religião para o ano
básico - o primeiro de 4 anos que serve de reforço para os seguintes -, além de ser
Assistente da Formação dos jovens candidatos ao Sacerdócio Católico em tempo
integral. Logo em seguida, durante os anos de 1995 e 1996 lecionei História, também no
Ensino Médio, no período noturno, no Colégio Estadual Monsenhor Gregógio Locks,
em Dom Joaquim, Brusque, Santa Catarina. Em 1998, lecionei Sociologia e Filosofia
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naquele mesmo Colégio. Já no ano de 1999, morando em Biguaçu participei, em
Florianópolis, de um curso preparatório para ser Assessor da Escola de Ministérios da
Arquidiocese de Florianópolis. Exerci esta atividade entre os anos de 2000 e 2003, tanto
em Florianópolis quanto em Itajaí. Durante os anos de 2001 a 2003 exerci o cargo de
Representante da Escola de Ministérios da Arquidiocese, na Comarca de Itajaí,
respondendo pela Coordenação Comarcal da Escola junto aos Padres desta mesma
Comarca. Ausentei-me para Cursar o Mestrado em Educação na UNIVALI – ITAJAÍ, a
partir de 2004.
Numa segunda fase dediquei-me ao ingresso e ao Curso de Mestrado. Já as
disciplinas dos primeiros e segundo semestres de 2004 levaram-me a mudar a
problemática apresentada na minha intenção de pesquisa, que se referia à estética na
formação dos professores para, desenvolvendo um projeto posterior, enfocar a
problemática da formação de professores de Filosofia, cujo resultado delineia-se neste
trabalho de pesquisa. Esta fase foi de rica convivência com as colegas e com as diversas
temáticas relacionadas à educação. Mas durante a elaboração desta pesquisa, ocorreu a
mudança de orientador, o que provocou um período de incertezas e outro de adequação
à nova orientação, o que, juntamente com a re-elaboração do projeto, redundou em
prolongamento do tempo previsto para a conclusão desta.
A terceira fase concentra-se na elaboração do questionário, na visita à GEREI e
aos professores nos Colégios, para a coleta de dados e análise subseqüente. Pretende-se
ainda, depois de concluída a pesquisa, realizar uma devolutiva em reunião a ser
agendada com os professores que responderam ao questionário. As informações
colhidas e que orientaram esta terceira fase encontram-se a seguir.

Abrangência
Primeiramente o pesquisador participou, no início de setembro de 2005, de uma
audiência com a Coordenadora da 17ª GEREI – Gerência Regional de Educação e
Inovação, situada no município de Itajaí, na qual expôs a proposta da pesquisa nas 14
escolas públicas de Ensino Médio deste município, e fui apresentado a alguns dados
referentes à contratação de professores de Filosofia na região de abrangência desta
GEREI.
Após obter o aceite por parte da Coordenação, a mesma responsabilizou-se em
comunicar os professores e agendamos uma reunião com os professores de Filosofia no
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auditório da sede da GEREI. Nesta reunião, em 5 de outubro de 2005, acompanhados de
uma funcionária da casa, compareceram cinco professores, dos quais dois efetivamente
lecionavam Filosofia. Apresentado o projeto, procedeu-se a uma troca de idéias,
algumas das quais já apontavam para respostas à pesquisa. Apenas uma professora não
se mostrou interessada em participar da pesquisa, pois não iria atuar na área. Os demais
se dispuseram a participar e preencheram uma ficha com seus dados (Anexo 1).
Segundo dados obtidos junto à coordenação da GEREI, eram quatorze
professores de Filosofia em atividade no município de Itajaí, perfazendo um total de
quinze Escolas, dos quais, num primeiro momento, foram convidados a participar
apenas seis, a título de amostra de pesquisa.
Foram elaborados 10 (dez) questionários, conforme o anexo 2, e distribuídos aos
professores. Dos primeiros 6 (seis), três foram entregues em mãos e outros três deixados
nas secretarias dos colégios. Estes três, especialmente, mereceram o contato por telefone
para marcar o contato pessoal e eventuais esclarecimentos. Foram entregues de 28 de
outubro a 07 de novembro e devolvidos de 14 de novembro a 19 de dezembro de 2005.
Os 4 (quatro) últimos foram entregues em mãos aos professores em seus respectivos
locais de trabalho, na primeira quinzena de dezembro de 2006 e recolhidos na segunda
quinzena. Destes, três entregaram uma semana depois e um veio entregar pessoalmente.
Portanto, três professores vieram pessoalmente entregar os questionários respondidos.
Apenas um dos professores que responderam ao questionário estava presente na reunião
prévia realizada na GEREI.

3.3. SUJEITOS DA PESQUISA

Critérios de escolha
O critério fundamental para a escolha dos sujeitos desta pesquisa foi ser
professor de Filosofia atuante no Ensino Médio, num dos colégios da 17ª GEREI, no
tempo em que foi realizada a pesquisa. Também nesta pesquisa considerou-se a
formação inicial, o tempo de experiência e a carga horária, como dados que
contribuíram no instrumento de pesquisa. Na primeira amostra, de seis professores,
foram privilegiados os colégios da área central de Itajaí.
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Características
Os subsídios descritos abaixo podem revelar-se significativos à medida que os
sentidos atribuídos ao exercício profissional pelos professores podem remeter-se às suas
trajetórias de vida anteriores ao ingresso na docência e ao desdobramento de suas
carreiras.
Quanto à idade e formação acadêmica os professores apresentam-se com as
características seguintes.
Os dez professores que participaram respondendo ao questionário tinham idades
entre 29 e 47 anos (29, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40 e 47) ficando a média de idade em
34,3 anos. Dois são naturais de municípios do Estado do Rio Grande do Sul: Casca e
Sananduva; quatro são do município de Itajaí; um de Navegantes; um de Balneário
Camboriú; um de Canoinhas – norte catarinense; um de Ivaiporã, no Paraná
Oito deles possuem Licenciatura em Filosofia; um possui Bacharelado em
Filosofia e outro, Licenciatura e Bacharelado em História. Três cursaram a graduação na
FEBE: Fundação Educacional de Brusque; um cursou a - mais recentemente criada UNIFEBE – Centro Universitário de Brusque, em Brusque, SC, formando-se Bacharel
em Filosofia; um dos professores cursou a UPF – Universidade de Passo Fundo, RS,
outro a PUC-PR – Pontifícia Universidade Católica, PR e um sexto a UNC –
Universidade de Canoinhas, norte Catarinense; um cursou Filosofia na UNISUL –
Universidade do Sul do Estado.
Na tabela abaixo se vê o número de Professores e suas habilitações:
Tabela 4: Número de Professores e suas habilitações
Filosofia

Sociologia

História

Psicologia

7

7

6

2

Fonte: dados dos questionários.
Sete Professores estão habilitados a lecionar Filosofia no Ensino médio. Sete
estão habilitados a lecionar além da Filosofia Sociologia. Seis estão habilitados a
lecionar além da Filosofia, História. Dois estão habilitados a lecionar além da Filosofia,
Psicologia. Dois deles possuem graduação noutros cursos, são eles: Bacharelado em
Composição e Regência pela EMBAT – Escola de Música e Belas Artes do Paraná, de
Curitiba, PR e Turismo e Hotelaria pela UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, em
Itajaí, SC. Cinco deles possuem especialização: em metodologia do ensino, em
Filosofia/Sociologia, em História Contemporânea, em Psicopedagogia (dois) e um está
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cursando o mestrado em Turismo e Planejamento. Um deles esta cursando Direito na
UNIVALI; um está cursando Ciências da Religião e especialização em Metodologia do
Ensino Religioso; um possui outro curso superior incompleto e está fazendo pósgraduação em Geografia e História; um possui especialização em Interdisciplinaridade;
um possui especialização em Ciências Humanas/Docência no Ensino Superior.
Quanto ao tempo de trabalho, a experiência docente, dois professores
responderam que lecionam Filosofia há 12 anos, outros três há 6 anos, um a 4 anos, dois
há 3 anos, outro há 2 anos e um não respondeu. Um deles leciona 60h/a de Filosofia; um
leciona 50h/a; um leciona 40h/a; uma leciona 36h/a; dois lecionam 20h/a e quatro deles
lecionam 10h/a semanais de Filosofia.
Sete professores estavam contratados sob o regime de ACT – Admitidos em
Caráter Temporário, pela Rede Publica Estadual. Outros três estão efetivamente
concursados contratados na mesma Rede.
Quatro cumprem carga horária semanal de trabalho de 40h/a, o que inclui
lecionar outras disciplinas como Sociologia, História ou Psicologia. Três trabalham
50h/a e dois trabalham 60h/a semanais. Dos dez apenas um professor trabalha na Rede
Particular de Ensino, lecionando Ensino Religioso.
Para nove deles, a maioria, lecionar é sua atividade profissional principal, senão
única. Para apenas um, lecionar é sua atividade profissional secundária. Dois deles
desenvolvem outras atividades, um como Maestro de Coral e outro num cargo no
Turismo Público. Estes responderam que exercem outra atividade, pois “gosta e é
rentável” um, e, outro “pela formação e pela oportunidade concedida”.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Conforme apresentado especificamente no capítulo terceiro, esta pesquisa
interessa-se pelos sentidos fenomenais que os professores desenvolvem no exercício
docente, em seu trabalho e a partir dele. À maneira de Certeau31 (1998, p. 12), que não
procurou propor soluções, nem apresentar um diagnóstico definitivo que fechasse o
futuro, mas intentou compreender o que estava acontecendo. Tomou “por objeto não a
escuma dos dias, o desconcerto e a confusão do discurso político, as lamentações de
uns, as censuras dos outros, mas o sentido oculto daquilo que, mais profundo, e ainda
misterioso, se manifesta essencial em uma grande confusão de palavras”. A busca do
sentido oculto exige entrar na “confusão” das palavras dos professores e deslocar a
atenção do consumo supostamente passivo dos produtos formativos, das rotinas
escolares, dos relacionamentos com colegas e alunos, etc. recebidos e entendidos como
criação anônima, nascida da prática e do desvio no uso desses produtos. “É preciso
interessar-se não pelos produtos culturais oferecidos no mercado dos bens, mas pela
operação dos seus usuários”. (Idem, p.13).
As respostas dos professores participantes da pesquisa quando aparecem
literalmente encontram-se em itálico. As expressões em negrito e maiúsculo, como
título de cada item correspondem às categorias de análise elaboradas a partir da
hermenêutica, são os sentidos identificados na análise dos questionários. Assim a
interpretação nos conduzirá à compreensão do sentido do exercício da docência.

31

Michel de Certeau, pensador francês, nasceu em Chambéry, em maio de 1925. Inteligência não
conformista, alimentou muitas curiosidades, com sólida formação em Filosofia, Letras Clássicas, História
e Teologia. Ocupou a Cátedra de Antropologia Histórica das Crenças na École des Hautes Études em
Ciências Sociais, França. O trabalho A Invenção do Cotidiano é o esboço de uma teoria das práticas
cotidianas para extrair de seus ruídos as maneiras de fazer que, majoritárias na vida social, não aparecem
muitas senão a título de resistência ou de inércias em relação ao desenvolvimento da produção sóciocultural.
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4.1. FORMAÇÃO FILOSÓFICO-SEMINARÍSTICA.
“Não foi exatamente uma escolha. Digamos que foi uma espécie de
“contingência” da vida. Na verdade ingressei na Faculdade de Filosofia porque
almejava ser Sacerdote, e para chegar a este intento, tinha que necessariamente
estudar Filosofia.” (Prof. 05)
Um primeiro sentido que podemos encontrar foi o exercício da docência em
Filosofia marcado pela influência da formação seminarística, ou seja, uma formação
para o sacerdócio. Isto não apenas numa acepção mais geral, como difundida na
sociedade e em vias se ser suplantada por uma formação mais profissionalizante, mas na
acepção estrita do termo, pois os professores realmente iriam ser sacerdotes católicos se
não tivessem deixado o seminário. Tal sentido pode ser claramente percebido partindo
de afirmações como a do Professor 05, que diz na verdade, ter ingressado na faculdade
de Filosofia porque almejava ser Sacerdote, e para chegar a este intento, tinha que
necessariamente estudar Filosofia. Só depois que saiu do Seminário é que se viu na
condição de professor de Filosofia.
Perguntado sobre a sua escolha pela profissão docente o Professor 03 deixa claro
que não houve escolha propriamente, mas que acabou sendo professor seguindo os
passos de qualquer seminarista. Mais sintomático ainda é sua afirmação de que mesmo a
ida para o seminário foi para fugir de seus problemas. Para ele no sentido literal da
palavra não houve escolha, pois seguiu sua vontade de fugir dos problemas e entrou no
seminário. Foi seguindo os passos de qualquer seminarista, mas sem vocação e, acabou
sendo professor. Restou ser professor sem querer sê-lo, mas carregando a marca
indelével de sua formação anterior.
O Professor 07, de maneira mais evidente, apresenta em seu depoimento,
indicativos de que sua formação na faculdade de Filosofia fazia parte de sua formação
seminarística, para o sacerdócio. Primeiramente não foi sua opção fazer a faculdade de
Filosofia, mas o fez porque era parte de meus estudos seminarísticos.
O raciocínio inverso do Professor 01 deixa bem visível que foram os anos que
passou no seminário, onde recebeu formação Filosófica, que o levou ao exercício da
profissão, ao exercício da docência. Ele foi seminarista durante nove anos e por causa
da formação que lá recebeu, ao sair do seminário começou a exercer o magistério.
Noutra perspectiva o Professor 04 parece ver uma vantagem em ter recebido a
formação em Filosofia por estar no seminário, o que possibilitou sua decisão posterior.
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Já que ele tinha feito a faculdade de Filosofia por ter estado no seminário, aproveitou
para seguir a carreira docente.
O Professor 05 também afirma que a docência não foi uma escolha sua, mas sua
percepção é mais positiva, pois a considera uma contingência da vida e vê contribuição
significativa nesta base formativa. Ele reconhece que não foi exatamente uma escolha,
mas diz que foi uma espécie de contingência da vida. Porém, para desenvolver suas
atividades o que mais lhe auxiliou foi a base e a formação filosófica que possui,
adquiridas no seminário e na faculdade de Filosofia.
O Professor 02 afirma que escolheu esta profissão por que estava qualificado,
mas fica claro que sua “qualificação”, sua formação acadêmica era direcionada
primeiramente para o sacerdócio. Na Fundação em que estudou só havia curso de
Filosofia com orientação seminarística.
Resumindo, para exercerem a docência como professores de Filosofia os
professores não fizeram uma escolha propriamente, pois o ingresso na Faculdade de
Filosofia se deu por que almejavam ser sacerdotes. Foi então uma espécie de
contingência da vida. Formar-se na Faculdade de Filosofia era seguir os passos de
qualquer seminarista, pois fazia parte da formação seminarística para o sacerdócio, na
qual tinham que necessariamente estudar Filosofia. A formação do seminarista, no caso
destes professores pode ter durado de três a nove anos, mas certamente abrangeu a
Faculdade de Filosofia e, por causa da formação que lá receberam depois que saíram do
seminário se viram na condição de professores de Filosofia, começaram a exercer o
magistério como profissão, ou, acabaram sendo professores. Eles puderam aproveitar a
formação recebida para seguir a carreira docente. Reconhecem que para desenvolver
suas atividades o que mais os auxiliou foram a base e a formação Filosófica que
adquiriram no seminário e na Faculdade de Filosofia. Assim, se vêem qualificados para
este exercício docente. Contingência da vida ou obrigatoriedade da formação
seminarística, a formação em Filosofia os levou para a docência. E esta leva aquela,
modelando-a às circunstâncias nas mais variadas formas.
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4.2. POSSIBILIDADE DE TRABALHO E DE REFLEXÃO FILOSÓFICOEDUCATIVA.
“E a partir do momento em que me tornei professora de filosofia percebi uma
possibilidade de conseguir ajudar a tirar, nem que seja o mínimo de alunos da
ignorância em que se encontram.” (Profa. 09)
Os professores encontram-se lecionando não só como decorrência da formação
filosófico-seminarística conforme o item anterior (4.1.), mas vêem seu exercício
docente como uma possibilidade, uma opção real de trabalho. Esta possibilidade de
trabalho aparece como um dos sentidos do exercício docente. Mas, vinculado à
possibilidade de trabalho, está o exercício do filosofar pessoalmente e com os alunos, a
possibilidade de refletir e fazer refletir. Esta possibilidade é descrita como uma
realidade no item 4.4.
O Professor 07 relata que começou a lecionar por uma opção de trabalho. Vê
também a oportunidade de viajar no mundo das idéias e firmar os pés no chão da
realidade, mostrando aos alunos a importância da Filosofia. Ele diz que passou a
lecionar como uma opção de trabalho, pois a Filosofia lhe dá oportunidade de viajar
com os alunos no mundo das idéias e, ao mesmo tempo, firmarem os pés no chão
quando se deparam com a realidade. Ele sempre fez questão de mostrar para os alunos,
através da História, a importância da disciplina Filosofia e diz que conseguiu, pois eles
chegam à conclusão que ela é a mais importante de todas as disciplinas. Possibilidade
de trabalho e de reflexão, ou viagem, como diz esse professor, aparecem imbricadas.
Ser mediador do conhecimento crítico e construtivo junto aos alunos e quebrar o
paradigma da “loucura” da Filosofia é para o Professor 10 uma oportunidade. Ele afirma
que ser professor de Filosofia é a oportunidade de ser mediador da arma mais poderosa
que a humanidade possui: o conhecimento. Pois este leva à reflexão crítica construtiva.
Leva a quebrar o paradigma de que Filosofia é só para louco e introduz conceitos até
então desconhecidos dos alunos. Para este professor, o trabalho é entendido como
eminentemente filosófico e formativo, situando a possibilidade do primeiro na execução
do segundo.
Ser professor de Filosofia é para o Professor 02 a possibilidade de despertar nos
estudantes a necessidade de questionar e de aprender. Desta perspectiva o que mais o
afeta positivamente em seu local de trabalho é a possibilidade de despertar nos
estudantes a necessidade de questionar sua existência e a necessidade de aprender.
Novamente a possibilidade de um trabalho filosófico e formativo.
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A necessidade de trabalhar aparece no relato do Professor 06 que, vindo de outra
área, trabalha lecionando Filosofia. Ele afirma que sua formação é em História, mas
leciona Filosofia como complementação de carga horária. Mais horas de trabalho é o
sentido de seu exercício profissional nesta área de conhecimento.
Fazendo uma comparação com os colégios particulares, o Professor 01 deixa
visível o sentido da profissão como trabalho. Ele se conscientizou das realidades
escolares trabalhando em um colégio particular onde as coisas, segundo ele, acontecem
de verdade: os alunos vêm à escola, a grande maioria está comprometida e os
professores têm linhas comuns de ação. Presença e comprometimento dos alunos
juntamente com linhas comuns de ação dos professores formam o quadro institucional
que dão (mais) sentido ao exercício docente, percebendo-o como trabalho.
Referindo-se ao projeto filosófico-educativo como esclarecimento o Professor
09 se vê inconformado e, trabalhando como professor de Filosofia, vê a possibilidade de
tirar os alunos da ignorância. Ele é professor de Filosofia por não ser conformado, com
as poucas informações que são passadas para a população. A partir do momento em que
se tornou professor de Filosofia percebeu uma possibilidade de conseguir ajudar a tirar,
nem que seja um mínimo de alunos, da ignorância em que se encontram. O peso se
desloca aqui mais para o exercício do esclarecimento dos alunos, mas o trabalho
educativo está presente.
Centrado numa questão mais disciplinar o Professor 05 vê sua profissão como
uma oportunidade de “desmistificar” a pouca importância dada à disciplina Filosofia no
seu meio escolar. Sua profissão permitiu-o “desmistificar” no Colégio onde leciona a
idéia antiga de que nenhum aluno poderia reprovar ou até mesmo ficar na disciplina.
Valorizando seu trabalho educativo certamente ele não fez concessões aos seus alunos.
Resumindo, o exercício da docência é visto como uma opção de trabalho,
mesmo que para complementação de carga horária. Trabalhando em um colégio
particular o exercício docente no colégio público aparece como um trabalho menos
verdadeiro. No colégio particular o trabalho acontece de verdade, pois os alunos vêm à
escola, a grande maioria está comprometida e os professores têm linhas comuns de
ação. Entretanto, trabalhar como professor de Filosofia é ver a possibilidade de tirar os
alunos da ignorância. Surge então a possibilidade de despertar nos estudantes a
necessidade de questionar sua existência e a necessidade de aprender. Para isso é
preciso firmar os pés no chão da realidade, levá-los à reflexão crítica construtiva e
quebrar o paradigma de que a Filosofia é só para louco. É a oportunidade de
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“desmistificar” a pouca importância dada à disciplina no meio escolar mostrando aos
alunos sua importância. É também uma oportunidade de viajar no mundo das idéias, de
ser mediador da arma mais poderosa que a humanidade possui, o conhecimento, e
introduzir os aluno a conceitos até então desconhecidos. Uma opção de trabalho com a
possibilidade da reflexão filosófica e a oportunidade de levar novas idéias aos alunos.
A partir da possibilidade de trabalho e da valorização da Filosofia surge um
desdobramento, o gostar de ensinar.

4.3. GOSTAR DE ENSINAR FILOSOFIA.
“Acredito que escolhi esta profissão por gostar de ensinar filosofia.” (Prof. 01)
Ao manifestarem sua opção pela profissão professor de Filosofia, muitos
professores revelam o seu gosto pelo ensino de Filosofia como um fator determinante
para tal opção. O Professor 01 refere-se à sua escolha dizendo que acredita ter escolhido
esta profissão por gostar de ensinar Filosofia.
Mas não é só no passado, no momento da escolha que este sentido se manifesta.
Ele também perpassa o momento atual da docência e a mantém. Veja-se o Professor 02,
que pensa ter escolhido esta profissão por gostar do trabalho no magistério. Entretanto,
mais adiante reconhece que permanece no magistério porque gosta do trabalho, que
consiste em ensinar Filosofia.
O Professor 07, sem muita intenção, ao se formar passou a lecionar como uma
opção de trabalho, mas acabou descobrindo seu gosto de lecionar. Conforme relata,
depois de formado passou a lecionar como uma opção de trabalho e acabou por gostar.
Mas, também ele reconhece que o seu gosto pelo ensino de Filosofia permanece
constante e até sobrepuja o gosto por lecionar outras disciplinas. Conforme ele mesmo
afirma, leciona outras disciplinas, mas, a Filosofia é a que mais gosta.
Partindo da escolha com base no despertar de certa sensibilidade preferencial
com relação à educação e em afinidades com as humanidades o Professor 04 encontrase no gostar de ensinar Filosofia. Ele afirma que escolheu essa profissão porque sentiu
um despertar pelo trabalho na área da educação e que tem muita afinidade com as
humanidades. Assim, conclui, gosta do que faz.
Dentro de um gostar mais amplo e mais intenso a Professora 09 fala em paixão
pela Filosofia, amor pelo conhecimento e do pensamento como expressão da vida,
dando assim a dimensão de seu envolvimento com a disciplina. Em se falando de uma
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disciplina que para muitos não faz sentido, não admira que sua postura de sempre querer
mais cause espanto nas pessoas. Ela se considera uma apaixonada por Filosofia, sempre
querendo mais e mais, e isto causa espanto nas pessoas, pois elas não conseguem
entender que o amor pelo conhecimento é tão importante quanto a própria vida, pois
sem o pensamento não pode se dizer que se está vivo.
Já o Professor 08, neste mesmo sentido expressa sua escolha pela profissão em
termos de “carisma e aptidão”, que certamente continuam como base de sustentação de
seu exercício docente.
Resumindo, o gostar de ensinar Filosofia aparece como base da escolha pela
profissão professor de Filosofia. Este gostar vem acompanhado do gosto pelo trabalho
no magistério ou pelo reconhecimento de que se têm carisma e aptidão. Pode ter surgido
de um despertar pelo trabalho na área de educação, pela afinidade com as humanidades.
Porém, este gosto pelo ensino de Filosofia acabou sendo descoberto ao começar a
lecionar. Este gostar do que se faz permanece e leva a permanecer no trabalho por que
dele se gosta. Além de permanecer constante, acaba por sobrepor o gosto por ensinar
outras disciplinas. Mas, acima de tudo aparece a paixão pela Filosofia, o amor pelo
conhecimento, o pensamento como expressão da vida. Seja por ter levado à escolha da
profissão, por ser a base do trabalho ou por amor ao conhecimento filosófico, o gosto
pelo ensino de Filosofia está bem caracterizado.

4.4.

CRIAR

SITUAÇÕES

PRIVILEGIADAS

DE

ENSINO

E

APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA
“Você se sente realizado, você consegue fazer da sala de aula, um dos lugares
públicos em que os filósofos ensinavam os jovens, ou ainda, uma das escolas católicas
como a que Abelardo (filósofo) lecionava vislumbrado com seus alunos.” (Prof. 07)
Perguntados sobre as experiências marcantes que os fizeram sentirem-se
professores de Filosofia, apesar de serem muitas, selecionaram algumas que dão conta
de vários aspectos do exercício da docência. Como foco central destas experiências
relevantes está o filosofar com os alunos, não apenas o professor repassar conteúdos,
nem apenas os alunos aprenderem por si mesmos, mas um exercício do filosofar por
parte de ambos.
O Professor 01 refere-se a várias experiências, mas destaca uma em que houve
filosofia com encanto – amor, vivenciada num espaço privilegiado de aprendizagem de
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Filosofia. Ele a qualifica como uma grande experiência, a melhor, que chegou ao ponto
de fazer com que ele mudasse seus conceitos negativos sobre ensinar filosofia, fazendoo tomar consciência de que é possível e necessário filosofar. Ficam claros alguns pontos
do que foi esta grande experiência: ler, discutir, argumentar, filosofar baseados no
estudo dos filósofos.
Ele descreve que foram muitas experiências, porém a melhor foi lecionar filosofia
no 2° grau (hoje Ensino Médio) para um determinado seminário, onde estudavam
seminaristas. Eles liam, discutiam, argumentavam, filosofavam. Lá havia filosofia com
encanto – amor. Assim ela não era apenas uma simples disciplina, era um espaço
privilegiado de aprendizagem de filosofia. Eles estudaram Platão, Aristóteles, Santo
Agostinho, Marx, Kant, Habermas... Ele pensa que esta foi uma grande experiência, que
tendo ocorrido depois de uma frustração, levou-o a perceber que é possível e necessário
filosofar.
É possível perceber uma convergência entre a sua formação seminarística e o
ambiente privilegiado onde exerceu a docência, pois foram aulas para seminaristas.
Mais adiante veremos alguns elementos presentes neste espaço educativo e o choque
com a realidade da escola pública por parte de outro professor oriundo da mesma
formação.
O elemento básico, filosofar com os alunos, aparece com a roupagem mais
figurativa na descrição do Professor 07. Ele considera ser realmente professor de
Filosofia quem dá uma de filósofo, fazendo assim com que seus alunos discutam e
formem suas idéias. Podemos dizer que os alunos tornam-se discípulos-aprendizes de
um determinado filósofo-professor. Nas palavras do Professor, são várias as
experiências nas quais se viu como professor de Filosofia, pois bastou querer realmente
ser professor de filosofia. A partir de suas experiências ele recomenda começar a dar
uma de Friedrich Nietzsche para os alunos começarem a discutir e formar idéias. A
dinâmica educativa aparece aqui mais contundente.
Trabalhando com uma temática discutida pelos meios de comunicação e com
influência sobre toda a sociedade o Professor 04 transparece não só a relevância desta
experiência, como também sua satisfação em mostrar argumentos e levar os alunos a
uma boa reflexão. Ele teve uma experiência aguda de ser professor de Filosofia nos
debates sobre o desarmamento. Considera que mostrar os argumentos a favor e os
argumentos contrários ao desarmamento foi uma tarefa interessante, pois conseguiu
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fazer com que seus alunos fizessem uma boa reflexão sobre o assunto. Fica clara a
interdependência entre argumentos a favor e contra e uma boa reflexão sobre o assunto.
Noutra atividade pedagógica transparece o mesmo filosofar com os alunos, desta
vez mais centrada nos alunos, no filosofar deles ao projetarem suas vidas futuras.
Percebe-se, entretanto a ação decisória do Professor 02, orientando-os. Este professor
destaca a experiência quando da realização do projeto pessoal, realizado numa
determinada escola. Ao iniciar as atividades do ano escolar ele pedia aos estudantes que
produzissem ao final de seu caderno passos de seu projeto pessoal. Com perguntas na
área pessoal, social, econômica, cultural, educacional.
Nem sempre é a maioria dos alunos que é levada a filosofar, mas o filosofar
acontece numa “simples” conversa no corredor da escola, numa troca de experiências
entre professor e aluno, como no caso do Professor 08. Ele descreve quando um aluno
veio falar com ele a respeito da sua experiência de “novo” trabalhador. Falou de suas
angústias e questionou o professor porque parecem ser tão injustas determinadas coisas.
Conversaram por mais ou menos duas horas e o professor pôde colocar um pouco das
suas expectativas e frustrações. O resultado foi aprenderem um com o outro: o professor
aprendeu a ver os alunos de forma diferente e tem a plena certeza de que ele tem uma
“nova” visão de sua vida. Neste caso uma experiência nova vivida pelo aluno levou-o a
uma série de questões, que, ao serem compartilhadas com o professor provocou neste a
mesma reação de abertura e compartilhamento, um aprendizado mútuo, uma nova visão
sobre o aluno e sobre a vida. Um genuíno filosofar a partir das experiências de vida em
sociedade e da vida escolar.
Mesmo em sala de aula no momento da “simples disciplina” é possível filosofar
com os alunos. Mesmo que esta experiência seja precária por parte do alunado, ela faz
com que o professor sinta-se como tal, ao sentir a correspondência do(s) aluno(s). O
relato do Professor 03 é categórico. Segundo ele, num desses dias comuns, estava eu
explicando sobre moral e ética e quando se deu conta tinha apenas uma aluna olhando-o
e conseguiu perceber que ela estava gostando e perguntando sobre tudo. E resume:
“Chorei de emoção.” Gostar dos temas da Filosofia e perguntar sobre tudo o que é,
senão ter conseguido levar o(s) aluno(s) a filosofar(em)? Daí a sensibilidade do
professor ter aflorado.
Em resumo, as situações privilegiadas envolvem primeiramente um espaço físico
e pedagógico privilegiado de aprendizagem da Filosofia que se aproxima em vários
elementos do tipo encontrado nos seminários. Envolve a personalidade do professor
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aproximando-o de um filósofo-educador, sem tomar partido em argumentos a favor ou
contra determinadas posturas filosóficas. Envolve ainda atividades pedagógicas que
efetivamente levam os alunos a lerem, discutirem, argumentarem, refletirem sobre os
assuntos e a formarem suas próprias idéias. Estes assuntos podem ser pessoais, sociais,
econômicos, culturais ou educacionais. Destaca-se o ato mesmo da aprendizagem
quando o aluno desenvolve uma nova visão da vida. Mas esta só acontece quando há
uma conversa pessoal, uma troca de experiências entre professor e alunos, que afeta a
ambos, muda os conceitos do professor sobre o ensino de filosofia e este aprende e ver
os alunos de forma diferente. Nestas situações é que há Filosofia com encanto e amor e
onde os professores chegam a chorar de emoção.

4.5. REALIZAR-SE EM MOMENTOS ESPECIAIS DE ENSINO.
“Estas experiências me fizeram e fazem feliz. Realizado.” (Prof. 10)
Quando recordam experiências positivas os professores também evocam os
sentimentos que os acompanharam além de elementos do processo educativo
envolvidos. Invariavelmente eles relatam que se sentiram realizados pessoalmente e
profissionalmente como professores de Filosofia. Experiências deste tipo geram sentido
permanente e profundo no e para o exercício da Docência.
O Professor 01 descreve as experiências do tipo analisado no item 4.4., docência
significa filosofar com os alunos, como positivas e gratificantes, dignificando seu ser
professor. As aulas de Filosofia a que se refere possibilitaram a ele e aos alunos
questionarem-se realmente. Para ele não somente esta experiência, mas tantas outras
que teve com grupos de escolas estaduais e particulares, foram experiências positivas e
gratificantes que dignificaram o seu ser-professor. Ele pensa ainda que boas aulas de
Filosofia aumentam a estima do professor e também contribuem para perceber que
Filosofia não é somente teoria e sim o dia-a-dia de cada pessoa. É questionar-se sobre
quem somos? O que queremos? Que projeto de vida temos? A relação com Deus? O
homem e o mundo? Estas experiências o fizeram e o fazem feliz e realizado. Ele próprio
reconhece que experiências positivas de ensino de Filosofia aumentaram sua estima e
contribuíram para os alunos levarem a Filosofia para o dia-a-dia. Boas aulas de Filosofia
fazem o professor feliz e realizado, deixando clara a mútua dependência entre realizar a
educação filosófica e realizar-se pessoalmente.
No mesmo sentido o Professor 07 dá até um exemplo histórico para
contextualizar a dimensão da sua realização. Conforme seu relato com estas
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experiências ele se sentiu realizado, pois conseguiu fazer da sala de aula um dos lugares
públicos em que os filósofos ensinavam os jovens, ou ainda, uma das escolas católicas
como a que Abelardo (filósofo) lecionava vislumbrado com seus alunos. Novamente
aqui aparece o lugar especial, público ou religioso, que é requerido para o exercício da
docência, embora fique apenas no imaginário do professor. Depreende-se que é preciso
fazer da sala de aula um desses lugares para realmente acontecer o exercício de ensinar
Filosofia.
O Professor 08, não dando uma descrição acabada, põe em relevo sua realização
parcial. Ele considera-se vivenciando experiências positivas no ensino de Filosofia em
caminho de realização, pois, ao descrever um desses momentos também pondera que foi
uma das poucas vezes no ano que sentiu ter cumprido “parte” do meu dever. No seu
caso está demonstrado que são poucas vezes que os professores vivenciam estas
experiências altamente significantes. Declarando-se parcialmente realizado dá a
entender que ainda falta desenvolver(se) (n)o processo educativo para sentir-se
completamente realizado, mas esta possibilidade é real, pois ele já a vivencia.
Relatando sua experiência o Professor 10 vê, de um lado, sua disciplina
reafirmada e fazendo a diferença na formação e de outro o seu próprio sentir como
profissional. Ele vê a partir de suas experiências a reafirmação de que essa disciplina é e
está fazendo diferença na formação do ser humano. Para ele, sair do senso comum e
lançar-se para a reflexão crítico – filosófica – científica é um salto que todos podem dar,
mas que poucos realmente alcançam tal êxito. Afirma ainda se sentir muito bem por
fazer parte do que nomeia como grupo de profissionais “disciplina”. Noutro contexto a
consideração de que poucos alcançam tal êxito, o da reflexão crítica o que não o impede
de sentir-se muito bem como profissional que procura levar todos a este tipo de
reflexão.
Após descrever uma experiência que se pode chamar de exemplar o Professor 05
atribui um sentido a seu sentir relativo à experiência. Sua experiência o fez sentir-se
importante, pois estava contribuindo com a escola onde trabalhava, bem como lhe
possibilitou estar falando a um público de vários professores de outras escolas.
Contextualizado ele vê sentido em contribuir com a escola onde trabalhava e em estar
falando em público para seus colegas. Encontrando-se noutra situação ele retorna a sua
formação e vê o seu valor. Foi quando ele, por ser professor de Filosofia, teve facilidade
no seu Mestrado de Turismo, nas disciplinas que exigiam um aprofundamento
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epistemológico. Levar seus colegas a um aprofundamento epistemológico implicou no
reconhecimento de sua própria importância.
Mas, centrado na questão do ensino de Filosofia em nosso país, o Professor 02
também se sentiu contribuindo, no seu caso, para o renascer filosófico no meio
educacional. Ele pondera, referindo-se à sua experiência docente, pois ela foi um dos
momentos em que se sentiu de fato contribuindo para com o desenvolvimento do
renascer filosófico no meio educacional brasileiro. Também ele demonstra realizar-se
realizando o ensino de Filosofia, embora se situando no contexto nacional. Reconhece
que ele é um dos iniciantes no retorno da Filosofia ao Ensino Médio.
Diversamente do Professor 08, analisado acima, o Professor 04 usa expressões
que remetem à completude do seu sentir e a dos sentidos que atribui à experiência a qual
ser refere. Sua experiência o fez sentir-se com sua missão cumprida, ou seja, sentiu que
havia feito a sua parte. Embora apenas uma parte do ensino de Filosofia, considera sua
missão pessoal cumprida, realizada.
Partindo das dificuldades encontradas no seu local de trabalho o Professor 03
ainda consegue emocionar-se com o interesse de seus alunos, e esta experiência é que o
faz feliz. Ele enfrenta dificuldades, mas mesmo assim, percebe que quando os alunos
mostram-se interessados na aula ele fica emocionado. Assim é que ele se realiza, pois se
sente “feliz, e útil” com estas experiências que outros professores apontam como
poucas, porém de alto impacto sobre suas subjetividades profissionais.
Não só a quantidade destas experiências é relatada como poucas, mas também o
que os professores conseguem ensinar é tido como pouco. É o que o Professor 09 diz,
pois para ele o pouco que conseguiu já é válido. Mesmo o pouco ensinado contribui
para validar o exercício da docência em Filosofia, contribui para dar sentido pessoal ao
trabalho do profissional.
Resumindo, os professores também vivenciam experiências positivas e
gratificantes, na medida em que conseguem fazer da sala de aula um lugar parecido com
um ambiente público nos quais os filósofos ensinavam os jovens. No entanto estes
momentos são poucos, mas por meio deles o pouco que se consegue é considerado
válido. Estes momentos dignificam o ser professor, fazendo-o feliz, útil, importante,
valorizado, cumprindo a sua missão, o seu dever ou parte dele. Estes momentos fazem
com que o professor se sinta realizado ou em caminho de realização. Levam-no enfim a
valorizar a sua formação, mesmo utilizando-a noutra área de conhecimento e/ou fora do
âmbito do ensino. Entretanto, boas aulas de Filosofia aumentam a estima do professor e
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reafirmam a disciplina ao mostrarem que ela faz a diferença na formação dos jovens.
Elas contribuem para o renascer filosófico no meio educacional, contribuiem com a
escola onde é ministrada, mas principalmente leva os professores a questionarem-se
pessoalmente e os alunos a perceberem a presença da Filosofia no dia-a-dia de cada
pessoa.

4.6.

APRENDER

E

ENSINAR

RELACIONANDO-SE

COM

OS

COLEGAS.
“Fui convidado a realizar um seminário com todos os professores da Escola e
inclusive com a participação de outros professores dos Colégios vizinhos. Nunca me
esqueço! [...] procurei apresentar para meus colegas a importância de levar os alunos
a “assimilarem” os conteúdos e não a reproduzi-los. (Prof. 05)
Encontra-se entre as respostas dos professores uma valorização dos
relacionamentos interpessoais, entre os colegas de profissão. Estes relacionamentos
estão impregnados pelo processo de ensino e aprendizagem, a ponto de eles perceberem
o significado destas relações na medida em que aprendem ou ensinam os mais diversos
saberes.
O Professor 02 só tomou consciência das situações escolares através da
interação social, pois segundo ele, é na troca de experiências e informações que se
chega a esse entendimento. A interação social para ele equivale à troca de experiências
e informações e estas levam ao entendimento da realidade escolar.
O Professor 08 reconhece que a contribuição dos outros professores, mesmo os
seus erros, o ajudou a melhorar como pessoa. Nas suas palavras, a interação com outros
professores contribuiu para que ele pudesse melhorar enquanto pessoa, afinal ele pensa
ser melhor aprender com os erros dos outros também. Diversamente do visto no item
anterior os erros dos outros não são vistos aqui como despreparo, mas como uma
oportunidade de aprender e melhorar pessoalmente.
Numa percepção mais objetiva e positiva dos colegas de trabalho o Professor 01
os vê preocupados com uma educação eficaz e eficiente. Para ele os outros são a
direção, o grupo dos professores e os especialistas. Estes estão preocupados em mudar e
fazer da escola um local onde a educação aconteça de forma eficaz e eficiente. Ou seja,
ele vê uma equipe de colegas preocupados e empenhados em mudar a educação e, é
claro, a sua própria docência, para que ela seja eficaz e eficiente.
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O Professor 05 ressalta o companheirismo, a ajuda mútua e o diálogo entre os
professores como forma de solucionar problemas. Segundo o mesmo geralmente os
professores de escolas públicas são muito companheiros e os casos de indisciplina, falta
de material didático e outros mais, são supridos e resolvidos com muito diálogo e ajuda
mútua. Entre os professores é que se aprende e se ensina, pelo diálogo e a ajuda mútua,
a resolver as dificuldades e as lacunas do exercício docente.
O mesmo Professor 05 relata uma experiência fora da sala de aula, mas ainda
exercendo o magistério, pois foi convidado a ensinar aos colegas num seminário alguns
pressupostos filosóficos e sociológicos do Plano Político Pedagógico. Dentre outras
experiências ele destaca uma para expressar o quanto se sentiu profundamente professor
de Filosofia. Como no item 4.4. fica explicitado, uma experiência que envolva um
filosofar real implica em situações especiais, o que parece encontrar-se muito pouco no
dia-a-dia das salas de aula das escolas públicas dos professores participantes da
pesquisa.
Segundo o Professor 05 foram várias as experiências que marcaram e ainda
marcam o trabalho que desenvolve na Filosofia no Ensino Médio. Mas, cita uma que
ocorreu em 1995 quando trabalhava em numa determinada escola, ministrando aulas de
Ciências para o ensino fundamental. Em outros dias da semana, trabalhava no ensino
Médio em Itajaí. Foi quando aquela escola começou a elaborar o seu Plano Político
Pedagógico, no qual deveriam ser definidos os pressupostos filosóficos e sociológicos.
Como professor de Filosofia, propôs-se a colaborar assumindo, na medida em que se ia
estabelecendo o debate, toda a tarefa de expor as principais idéias e princípios
norteadores do Plano. Foi convidado então a realizar um seminário com todos os
professores da Escola e inclusive com a participação de outros professores dos Colégios
vizinhos. O tema central era a didática do Método Paulo Freire, a partir da qual
procurava apresentar para seus colegas a importância de levar os alunos a assimilarem
os conteúdos e não a reproduzi-los. Em meio à sua descrição exclama: “Nunca me
esqueço!”
A afirmação de que nunca se esquece dimensiona bem o quanto esta experiência
de ensino da didática do Método Paulo Freire aos seus colegas o confirmou no exercício
da docência, o fez aprofundar sua consciência de professor de Filosofia, embora não no
contexto da sala de aula.
Resumindo, os professores aprendem e ensinam o seu ofício convivendo e
conversando com os colegas. A própria consciência das situações escolares dá-se pela
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interação social, pela troca de experiências e informações, pela ajuda mútua, e pelo
diálogo. Nos diálogos informais é que se contribui e se aceita a contribuição dos outros
professores, mesmo os erros acabam ajudando a melhorar os professores pessoalmente.
Embora a Direção, os outros professores e os especialistas estejam preocupados em
mudar e fazer uma educação eficaz e eficiente, é entre os próprios professores que se
procura solucionar os problemas educacionais, tais como a indisciplina e a falta de
material didático. Raramente um professor é chamado oficialmente a pôr os
conhecimentos de sua formação inicial em função da formação dos seus colegas e da
própria organização escolar.

4.7. BOAS EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZADO EM MEIO AO
DESINTERESSE GERAL.
“Os alunos custam a compreender a importância da disciplina. É muito
gratificante quando nos deparamos com alunos que têm o desejo de aprender, ler,
conhecer, e se interessam pela Filosofia.” (Prof. 04)
No exercício docente é comum os professores de Filosofia depararem-se como a
falta de interesse dos alunos. De modo específico este desinteresse manifesta-se pelas
aulas de Filosofia, mas pode ser pelo estudo de modo geral, sendo que aparece em
momentos ou quando o professor trabalha alguns temas específicos. Diante desta
situação não é raro os professores considerarem o pouco que conseguem de alto valor
educativo, suas melhores experiências no ensino de Filosofia.
O Professor 08, reportando-se ao início de suas atividades como professor de
Filosofia em outro Estado, considera-a como uma das melhores experiências que teve e
atribui esta qualidade ao fato de os alunos terem interesse muito maior pela Filosofia e
pelas outras disciplinas. Ele relata que quando iniciou a lecionar Filosofia foi uma das
melhores experiências que teve, pois sentia por parte dos alunos um interesse muito
maior não só pela matéria Filosofia, mas pela grade num todo. Interesse neste nível não
é sentido por ele em sua atual localidade de trabalho.
Nota-se que o mesmo professor é categórico ao afirmar que o interesse dos
alunos de modo geral é pouco e que só é maior em alguns. Entretanto ele consegue
selecionar as boas experiências de alguns que conseguiram ir além, conseguiram
filosofar. Conforme o item 4.4. acima, ele conseguiu filosofar com alguns alunos, sendo
esta conquista marcante para a docência em Filosofia. O Professor 08 relata que o
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interesse é nítido em alguns, mas de maneira geral é pouco. Ele teve no ano da pesquisa
boas experiências de alguns que conseguiram ir além do geral, conseguiram perceber o
que estava por trás das palavras e quais as possibilidades de fazer ou tentar fazer
diferente.
A falta de interesse da maioria é continuamente contraposta aos poucos
interessados em Filosofia e ao acompanhamento que estes conseguem demonstrar e,
mesmo estes, conseguem filosofar em certos momentos, com alguns temas. Este é o
caso típico da Professora 09 que, entretanto valoriza exatamente este pouco produzido
por poucos. Segundo ela, apesar de pouco tempo de formada, suas experiências em sala
de aula foram produtivas, mesmo que não tenha conseguido atingir a grande maioria dos
alunos, tentando esclarecer que somos e vivemos na Filosofia e por isto ela é essencial
para o desenvolvimento deles relacionado ao conhecimento. O pouco que conseguiu ela
já o considera como válido.
Já o Professor 04 deixa evidente que é muito gratificante quanto encontra alunos
que se interessam pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela leitura e especificamente
se interessam pela Filosofia. Ele traz à mostra quanto esses alunos são raros na
experiência não só desse professor. Seguindo a percepção dos anteriores, ele afirma que
é muito gratificante quando se deparam com alunos que têm o desejo de aprender, ler,
conhecer, e se interessam pela Filosofia.
O Professor 07, entretanto, relata conseguir encantar não só alguns alunos ao
trabalhar certos temas. Ele afirma “desmistificar”, uma forma específica de filosofia,
que a fixa no passado, mesmo que os temas estejam presentes no imaginário social.
Segundo ele os alunos ficam encantados quando desmitificam coisas do passado como a
idéia do surgimento do homem através de Adão e Eva, dilúvio (Bíblia), o
homossexualismo dos filósofos que na realidade era um elemento cultural, dentre outros
temas.
Resumindo, os professores relatam boas experiências de aprendizado em meio
ao desinteresse geral dos alunos. As melhores experiências que os professores tiveram
estão intimamente relacionadas com o alto interesse dos alunos pela Filosofia. Embora
seja muito gratificante aos professores encontrarem alunos interessados pelo
conhecimento, pelo aprendizado, pela leitura e pela Filosofia, o interesse dos alunos de
modo geral é pouco. Só é maior ou mais nítido em alguns. Os professores então
selecionam as boas experiências, as experiências de aprendizado daqueles alunos que
conseguiram ir além, ou seja, conseguiram filosofar. Estas experiências em sala de aula
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são consideradas produtivas, mesmo sem atingir a maioria dos alunos. Valoriza-se o
pouco, produzido por poucos. Entretanto, é possível encantar os alunos quando o
professor desmitifica algumas idéias presentes em seu imaginário.

4.8. OBSTÁCULOS AO APRENDIZADO DA FILOSOFIA.
“Quer dizer ninguém lê, ninguém pensa, reflete sobre seus problemas.” (Prof.
03)
Contrastando com o sentido de docência como filosofar com os alunos aparece
outro, a docência enfrentando os obstáculos ao filosofar, encontrado nos alunos. Os
professores procuram descrições e explicações as mais diversas para estes obstáculos, às
vezes caracterizam-se como lacunas outras como dificuldades e outras ainda como
formação adversa trazida pelo alunado. No entanto, os professores não refletem e não
põem em cheque o seu próprio ensino. Como veremos mais adiante os professores
reconhecem que há lacunas na formação dos outros professores, mas aqui eles não
atribuem ao seu desempenho no exercício da docência nenhum obstáculo que vêem nos
alunos.
O Professor 03 refere-se ao longo tempo necessário para mudar uma
determinada concepção filosófica presente no modo de pensar dos alunos, no caso ele
procura fazê-los desapegarem-se do pragmatismo reinante na sociedade. Para ele a
causa desta lacuna, que dificulta a passagem ao filosofar é a falta de leitura, de
pensamento e reflexão sobre os problemas, sobre a situação atual do país. Segundo ele,
não será do dia para noite que os professores irão mudar essa concepção
“desapegadora” do não-pragmático. E ele esclarece que quer dizer: ninguém lê,
ninguém pensa, nem reflete sobre seus problemas. Logo não refletimos sobre a atual
situação do país.
Mesmo sabendo que a própria disciplina Filosofia e, à sua frente os professores,
é que devem introduzir o aluno ao pensar filosófico o que se está indicando é a falta de
leitura, ou seja, a falta do hábito de leitura de modo geral e, de modo específico a falta
de base na aprendizagem em Filosofia. O Professor 01 também indica a falta de leitura e
de base na aprendizagem. O primeiro motivo é bem conhecido e afeta outras disciplinas,
mas o segundo motivo dá-se pelo retorno recente da Filosofia às classes escolares, não
chegando a criar ainda uma cultura filosófica básica à qual se poderia recorrer para
desenvolver o ensino de Filosofia.
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Buscando outra explicação, a Professora 06 relata que seus alunos não querem
pensar e o motivo para tal lacuna é a grande influência da televisão com seus maus
programas, o excesso de informação e a dificuldade dos alunos em transformá-las em
conhecimento. Seu relato dá conta de que nossa juventude não quer pensar, pois a
influência da televisão é muito grande e não tem bons programas. Segundo ela, os
alunos têm muita informação e têm dificuldade de transformar as informações em
conhecimento.
A lacuna para o Professor 05 também vem de fora, não da televisão, mas da
sociedade alienada, tecnológica e materialista. Para ele a sociedade é tão alienada e
voltada para a tecnologia e o materialismo que se torna difícil e até desafiante
conquistar e conscientizar os alunos de que é preciso refletir sobre a sociedade na qual
estão inseridos e buscar compreendê-la. Aqui, como para os professores anteriores, a
reflexão filosófica situa-se no âmbito da sociedade atual, embora eles a compreendam
de formas diversas: sociedade pragmática, sociedade da informação ou sociedade
alienada na tecnologia e no materialismo. O obstáculo é entendido pelo Professor 05
como dificuldade e desafio à conquista e à conscientização do alunado quanto à
necessidade de refletir, de filosofar, para compreender o seu meio social.
Percebendo que é possível superar os obstáculos encontrados, a Professora 09
relata que os mais novos compreendem que há mais coisas a aprender, mas também dá
uma descrição da reação-obstáculo daqueles que não querem ir além: eles se acostumam
a conviver com os pontos de vista diversos da Filosofia, mantendo-se indiferentes. A
professora relata que algumas pessoas até tentam, principalmente as mais novas,
compreender que existe mais coisas a se aprender do que lhes foi ensinado. Quanto às
outras pessoas, os alunos, simplesmente se acostumam a conviver com algo diferente se
mantendo indiferentes. A mesma professora constata outro obstáculo, o fato de os
alunos não serem ensinados desde pequenos a buscarem conhecimento. Apesar da
constatação, não reflete sobre o seu agir de educador, mas reporta-se ao sentimento de
indiferença despertado. Ao fazer um comentário sobre a dificuldade dos alunos
entenderem sua paixão pela Filosofia como amor pelo conhecimento, ela diz que esta é
uma das dificuldades que os alunos sentem, pois não são ensinados desde pequenos a se
livrarem das correntes da ignorância. Esta situação a faz sentir uma grande indiferença,
pois nem o sentimento de pena consegue ter. Como veremos mais adiante, o que leva à
mudança, para melhor, do ensino de Filosofia é o colocar o aluno com suas dificuldades
em primeiro lugar, não ser indiferente a ele.
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Porém os obstáculos subsistem, apesar do esforço do professor. É o caso do
relato da Professora 06 que, ao trabalhar com temas atuais relativos à Ética percebe que
seus alunos defendem exatamente o princípio contrário ao defendido por uma
determinada ética e, conseqüentemente, pela professora: à defesa da vida humana os
alunos contrapõem a possibilidade de sua eliminação. Como relata a professora, quando
trabalhava com temas atuais, como eutanásia, aborto, ética, moral, percebeu que a vida
humana tem muito pouco valor para os alunos. Ela cita o exemplo em que, num debate
sobre a eutanásia, em uma sala de aula com mais ou menos 30 alunos, a grande maioria
posicionou-se a favor da eutanásia como forma de aliviar o sofrimento da pessoa
doente. Comentando como se sentiu nesta situação a professora reconheceu-se
impotente. Embora aqui se possa entrever que a professora estava defendendo um
princípio e não contrapondo para fazê-los pensar, refletir, filosofar.
No entanto é perceptível a tentativa do professor de defender um princípio éticofilosófico sem procurar levar os alunos a refletirem sobre o porquê nossa sociedade
valoriza a vida sem sofrimento, ou a vida saudável, ou seja, não procura levá-los ao
questionamento

filosófico,

confrontando

o

princípio

ético-filosófico

com

o

posicionamento dos alunos.
Resumindo, os professores deparam-se com uma série de obstáculos ao ensino
da Filosofia. Primeiramente aqueles que são base para a aprendizagem de qualquer
disciplina, mas também aqueles que especificamente atingem o ensino da Filosofia,
como a falta de leitura, de pensamento e de reflexão sobre os problemas, pois não foram
ensinados desde pequenos a buscarem o conhecimento. Os professores atribuem estes
obstáculos à grande influência da televisão, ao excesso e informações e à dificuldade
dos alunos em transformá-las em conhecimento. Aparece também como causa a
sociedade com sua alienação, sua mentalidade pragmática e tecnológica além de
materialista. Porém, o mais difícil é mudar as idéias arraigadas no mentalidade dos
jovens. Para isto seria preciso muito tempo. Sobre estas idéias os alunos não querem
pensar. Para o professor, torna-se difícil e até desafiante conquistar e conscientizar os
alunos da necessidade da reflexão. Ou eles se acostumam e passam a conviver com os
pontos de vista diversos da Filosofia se mantendo indiferentes e/ou o professor se sente
impotente frente a estes obstáculos. Uma luz aparece, pois os professores mais novos
compreendem que há mais coisas a aprender do que lhes foi ensinado na formação
inicial, abrindo a possibilidade de remover ou redimensionar estes obstáculos.
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4.9. DESCOMPROMISSO E DESINTERESSE DOS ALUNOS.
“A falta de compromisso do aluno em relação ao seu estudo.” (Prof. 06)
Os professores também passam por experiências infrutíferas diante do
desinteresse dos alunos. Eles descrevem estas experiências como péssimas, não muito
boas, trabalho árduo, difíceis, dentre outros adjetivos. Já a postura dos alunos, que
aparece relacionada diretamente com as experiências infrutíferas, é descrita como falta
de comprometimento, desinteresse, desestímulo, indiferença, indisciplina, obrigação,
resistência e falta de entusiasmo. No entanto, depreende-se de seus relatos o empenho
no exercício da docência, no ensino de Filosofia.
O relato do Professor 01 não deixa dúvida: sua experiência foi péssima, e em
seguida aponta a causa da negatividade, a falta de comprometimento dos jovens. Ele
descreve a sua primeira experiência como péssima, pois se deparou com a falta de
comprometimento dos jovens com um projeto de vida. Na sua descrição, os jovens
demonstraram não apenas desinteresse pela disciplina Filosofia ou pelo estudo em geral,
mas para com o futuro de suas vidas, comprometendo negativamente seus estudos.
De forma breve e concisa, o Professor 04 registra a dificuldade de ser professor
de Filosofia e a causa de tal dificuldade. Segundo o mesmo ser professor de Filosofia
não é fácil, pois os alunos custam a compreender a importância da disciplina.
O desinteresse dos alunos num momento precioso de suas vidas é o que mais
afeta o Professor 02 que relata o desinteresse dos alunos como o que mais lhe afeta, pois
pensa que estar na escola é um momento precioso. Mais adiante ele indica a mudança de
escola como não muito boa para a sua evolução profissional, mas o resultado da
mudança o trouxe para uma realidade de alunos desestimulados. Para ele, infelizmente,
a mudança de escola não foi boa no sentido de estar evoluindo no processo educacional,
pois os alunos da região escolar atual estão muito desestimulados. São raros os que têm
objetivos de formação profissional e pessoal. A grande maioria quer o diploma ou são
forçados a estarem na escola, como é descrito no item 4.9. Tal situação, como é dita
pelo professor, dificulta não só o ensino de Filosofia, mas também a formação mais
ampla do aluno e o desenvolvimento profissional do professor.
Entretanto o Professor 02 não só reitera a falta de compromisso dos alunos, o
que mais lhe afeta no local de trabalho, como também indica o que considera as causas
do desestímulo dos estudantes. Mas, ele procura retirar a culpa dos estudantes, pois a
falta de acompanhamento dos pais e a constante desestruturação familiar têm causado o
desestímulo dos estudantes na escola.
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Um trabalho árduo e bem complicado é como o Professor 03 descreve o querer
levar os alunos ao pensar. Segundo ele ser professor de Filosofia “é um trabalho árduo”.
Procura resumir, do seu ponto de vista, o que é ser professor de Filosofia, pois é bem
complicado querer levá-los à prática do pensar. Ele acabou tomando consciência desta
situação quando não conseguiu mais suportar a indiferença dos alunos. Reconhece que
para o aluno é muito difícil questionar-se a respeito do sentido da vida. Além de indicar
qual a noção de filosofar que esperava dos alunos ele reconhece que não suportou mais
a indiferença deles frente à tentativa de levá-los ao filosofar. O trabalho árduo, com
todas as suas implicações demonstra ter influência negativa sobre o próprio professor, e
não apenas sobre o ensino de Filosofia, pois este anotou como observação ao fim do
questionário: “Se respondi, foi por consideração ao seu esforço, mas não estou num
período emocional muito bom. Não consegui me concentrar”.
O Professor 05 vê na indisciplina e na fase de grandes conflitos em que vivem o
descompromisso dos alunos, mas sua dificuldade também reside em atraí-los para o
exercício da reflexão. Segundo o professor o que mais o afeta no local de trabalho é a
indisciplina dos alunos. Constata que a fase que compreende o Ensino Médio é muito
difícil. Os alunos estão numa faixa etária (14 a 17) de grandes conflitos. Como o
professor anterior, sua principal dificuldade era atrair a atenção dos(as) alunos(as) para
o exercício da reflexão.
Segundo o Professor 07, é unânime entre os demais professores que, mais do
que indisciplina é o excesso de direitos dado aos alunos que dificulta o ensino. Ele
afirma que é unânime entre os professores a consciência de que os alunos podem fazer
“tudo”, ou seja, muitos direitos para os alunos e quase nada para os professores.
Para a Professora 06 a dificuldade de trabalhar com Filosofia engloba a
resistência ao mexer com o pensamento e a falta de compromisso do aluno com o
estudo, de modo geral. Ela relata que hoje é muito difícil trabalhar com Filosofia, pela
resistência dos alunos a matérias que mexam com o pensamento. Mas, além desta
resistência, constata também a falta de compromisso do aluno em relação ao seu estudo.
Em uníssono com os demais, o Professor 08 percebe o pouco interesse pela
Filosofia, mas atribui este à mesma ter sido ministrada por professores não habilitados.
Mas a ênfase recai mesmo sobre a indiferença dos alunos que “não estão nem aí” para a
disciplina. O professor afirma que, aqui, o interesse pela disciplina é muito pouco.
Reconhece na história recente da presença da disciplina neste nível a causa, tendo em
vista que a matéria, na maior parte do tempo, foi ministrada por professores não
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habilitados ou mesmo sem habilitação nenhuma. Elencando o que mais o afetava no
local de trabalho retorna ao “desinteresse dos alunos”. Ao relatar como tomou
consciência da situação aponta também o que parece ser a causa percebida do
descompromisso dos alunos que não estão nem aí: são fruto de um país que ensina a não
estar nem aí.
A falta de entusiasmo dos alunos para estudar confrontada com o ensino visto
como necessidade voltada aos poucos que querem levou a Professora 09 à indiferença
para com os demais. Segundo ela, desde que começou a dar aula, percebeu esta falta de
entusiasmo para estudar vinda dos alunos. Devido a isto percebeu que, diante do seu
modo de pensar, segundo o qual “ensinar é necessário, mas para os poucos que
querem”, sobrou um resto que, ainda nas suas palavras, continuaram sendo resto. A
estes ela só dá sua indiferença. O “resto” é claramente a maioria dos alunos e mais
parece que a professora apenas espelha a mesma atitude indiferente à Filosofia dos
alunos, como o Professor 02 afirma acima.
Já o Professor 10 parece sintetizar com objetividade a dificuldade de todos os
professores, pois para ele o grande obstáculo é demonstrar aos alunos que essa
disciplina é de fundamental importância para suas formações enquanto seres conscientes
de si. Para ele os alunos são descompromissados, pois não percebem a importância
fundamental da Filosofia para as suas vidas.
Resumindo, os professores também se deparam com o descompromisso dos
alunos para com sua formação e com a desinteresse deles em relação à disciplina. Os
professores apontam enfaticamente a falta de comprometimento dos alunos com um
projeto de vida, o desinteresse e a falta de entusiasmo pelo estudo, a indiferença dos
alunos, o “não estar nem aí” para a disciplina, a falta de compromisso com a sua
formação, a indisciplina e o excesso de direitos. Enfim, eles custam a compreender a
importância da disciplina e/ou na sua grande maioria estão ali porque querem o diploma
ou são forçados a estarem na sala de aula. Como causas aparecem a falta de
acompanhamento dos pais, a desestruturação familiar e a disciplina ter sido ministrada
por professores não habilitados. Levando em conta esta situação os professores
constatam a resistência dos alunos em mexer com o pensamento. Frente a estas
realidades, suas experiências são descritas como péssimas, ou simplesmente como não
sendo fácil querer levá-los ao pensar. É vista também como um trabalho árduo e bem
complicado, pois é difícil demonstrar a importância da Filosofia na formação dos alunos
e atraí-los para o exercício da reflexão. Tão forte é esta realidade que chega a afetar
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negativamente o emocional dos professores, chega a desconcentrá-los. A tal ponto que
eles passam a ensinar para os poucos que querem.

4.10. DESPREPARO E DESCASO.
“Descaso dos colegas de trabalho com os jovens e com o processo de ensinoaprendizagem.” (Prof. 01)
O egoísmo e o individualismo são apontados como diretamente ligados ao
descaso dos professores com o processo de ensino aprendizagem e para com sua própria
formação. O ambiente das escolas, contrastante, de pouco aprendizado por parte dos
professores e outros colegas de trabalho é relacionado por sua vez com o despreparo
para o exercício da docência pelos mesmos professores. Alguns apontam a necessidade
de desconstruir as realidades dificultantes.
O Professor 01 não é condescendente consigo mesmo e reconhece que começou
despreparado no exercício da docência. Relembrando dos inícios de sua atuação como
professor de Filosofia pondera que não estava preparado para trabalhar com Filosofia
em um colégio de jovens de classe social bem sucedida onde o ter possuía mais valor
que o ser. Sua falta de experiência falta de metodologia e de referências trouxeram-lhe
frustração. Ele é categórico: “quebrei a cara”. Além de apontar o ambiente educativo
no qual ficaram visíveis suas faltas, ele percebe a atitude de seus colegas. Para ele o que
mais lhe afeta no seu local de trabalho é o descaso dos colegas de trabalho com os
jovens e com o processo de ensino-aprendizagem. No entanto o regime de trabalho é
apontado como causador do descompromisso. Segundo o mesmo professor o concurso
torna os professores descomprometidos com o processo de ensino-aprendizagem.
A situação de despreparo ligada ao descaso para com os processos educacionais
não requer muito esforço para ser notada. O Professor 07 descreve que é fácil percebêla, pois é só começar a dar aula. Para ele, dentre outras coisas que são unânimes entre os
professores está a de que há “professores despreparados”.
Foi começando a dar aulas que a Professora 09 notou a diferença entre o círculo
intelectual em que vivia como estudante e o círculo dos professores e alunos na escola.
Estes, por comodismo, simplesmente abdicaram de continuar aprendendo/pensando.
Para ela foi difícil sair do círculo intelectual em que os estudantes de Filosofia
(universitários) vivem, onde não há preocupação com coisas corriqueiras, para entrar
em outro grupo (o dos professores), que apesar de serem “estudados”, não atingiram, ou
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não quiseram simplesmente por comodismo, continuar adquirindo novos conhecimentos
e assim se livrar das regras que se lhes impõem. Permanecendo assim como estão,
parados no tempo e escravos dos grupos pensantes. Ele percebe que os professores
vivem uma contradição, pois ensinam e pararam de aprender.
O Professor 04 concorda com seus colegas e também sente a falta de interesse e
nota que as pessoas fazem pouco caso da disciplina Filosofia. Ele tomou consciência
desta situação nos diálogos em seu local de trabalho. Ele parece até ter-se decepcionado
com o que ouviu e também com o que não ouviu. Segundo sua experiência ouve-se cada
coisa que ele prefere não delongar-se. Conclui que “há muita ignorância por parte de
certas pessoas”.
Embora o diálogo com os colegas possa levar à conclusão de que não acrescenta
nada à formação profissional, o individualismo e o isolamento implicam descaso para
com os colegas e a perda de oportunidades para a formação profissional. É o que
claramente indicada o Professor 03. Para ele os seres humanos, nós, estamos passando
por um período longo de egoísmo. Segundo sua própria síntese, “não nos preocupamos
muito com o crescimento profissional do próximo, estamos preocupados com o nosso
próprio crescimento. Claro que por pura ignorância, porque se ajudássemos o outro na
sua prática pedagógica consequentemente estaríamos ajudando-nos também”.
Sem assumir culpa pessoal a Professora 06 também vê o individualismo e a falta
de companheirismo e respeito por parte dos colegas de trabalho. O que mais a afeta
negativamente no seu local de trabalho é o individualismo de alguns colegas de trabalho
e a falta de companheirismo e respeito dos mesmos colegas.
Já o Professor 05, noutra direção, vê ajuda mútua entre os professores da escola
pública, mas apesar de o planejamento de cada professor ser totalmente individualista e
isolado. Vê-se que o isolamento não é apenas egoísmo, mas uma condição do próprio
trabalho como professor, pelo menos enquanto planeja e executa suas atividades.
Não só os colegas de profissão vendo fora o trabalho do professor de Filosofia
não o compreendem como também as pessoas de fora e os alunos têm uma concepção
negativa da Filosofia. É o que o Professor 10 aponta em algumas situações. Nelas as
pessoas, quando olham de fora, não compreendem o trabalho que está sendo executado,
normalmente usam uma afirmação pejorativa para com o profissional filósofo. Por outra
perspectiva, facilmente os alunos vêm com uma concepção negativa da disciplina ou
que ela não tenha importância para seu desenvolvimento. Para este professor esta é uma
barreira que deve ser desconstruída pelos profissionais, não aceitando quem não é dessa
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área das ciências humanas desenvolverem o trabalho com Filosofia. Ele conclui que
“uma leitura errada da disciplina pode afetar todo o processo de aprendizagem”. Este
professor também aponta as correções a serem feitas para se evitar uma leitura errada da
disciplina, tendo em vista a importância que ela tem no desenvolvimento dos jovens e
no processo de aprendizagem. A principal correção parece ser não aceitar que
profissionais de outras áreas desenvolvam trabalhos educativos com a Filosofia.
Entretanto, não é essa a realidade na qual estão inseridos os professores de
Filosofia. O Professor 02 percebe a influência negativa sobre sua ação docente da
postura de professores e alunos. O que mais o afeta no seu local de trabalho de modo
negativo é o desinteresse por parte de alunos e profissionais da educação.
Parece mesmo um círculo vicioso, pois afirma o Professor 08, que ao longo do
trabalho percebe que os profissionais, tendo em vista sua própria frustração, descontam
nos outros. Conclui que tal círculo “é uma pena”. A frustração com esta situação de
descaso e despreparo propaga-se no mesmo ambiente, contribuindo para o seu
agravamento. A situação vivida pelos professores parece mesmo beirar a penúria.
Resumindo, os professores reconhecem que começaram no exercício da
docência, despreparados, pois lhes faltava experiência, metodologias e referencias.
Tiveram experiências frustrantes. Porém esta situação parece persistir. Para percebê-la é
só começar a dar aula, pois é unânime entre os professores que há professores
despreparados. Apontam também, paradoxalmente, o pouco aprendizado por parte dos
professores. Enfim, há muita ignorância por parte das ‘pessoas’ (de outras áreas do
conhecimento), pois sustentam uma concepção negativa da Filosofia ou que ela não tem
importância para a formação. Entretanto, apontam também o descaso dos professores
com os jovens e com o processo de ensino-aprendizagem, a falta de companheirismo e
respeito entre os professores e a falta de preocupação com o crescimento próprio e com
o do próximo. O descaso aparece ainda na incompreensão e nas afirmações negativas
para com o professor filósofo. Algumas causas são apontadas: o regime de trabalho que
levaria os professores a planejarem e a executarem suas aulas sozinhos e o concurso
público, que tornaria os professores descomprometidos com o processo de ensino e
aprendizagem. Aponta-se ainda o comodismo que os levaria a abdicar de continuar
aprendendo e pensando.
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4.11. CARÊNCIAS ESCOLARES.
“A falta de material e espaço dentro das instituições são um agravante que freia
a construção de conhecimento.” (Prof. 10)
Ser professor de Filosofia é conviver com uma série de faltas escolares. Tais
faltas não são apenas materiais e objetivas, mas formam uma série de insuficiências que
compõem um dos sentidos do exercício docente na medida em que condicionam as
atividades pedagógicas e o próprio ser professor de Filosofia.
A Professora 06 começa por algo que evidentemente é fundamental: a falta de
materiais didáticos. A falta de materiais didáticos para dar suporte ao ensino de
Filosofia acaba prejudicando alunos, professores, a própria disciplina e a escola e o
processo educativo como um todo. Isto para ficar no âmbito da escola. Nesta acepção,
embora faltante, não deixa de ser um sentido do exercício docente.
Percebendo a mesma realidade escolar o Professor 05 indica a mesma falta
acima, mas vai além ao apontar também a falta de recursos pedagógicos, como livros,
vídeos e outros equipamentos.
Ampliando mais as dimensões de uma das insuficiências, o Professor 10 percebe
que a falta de material e espaço dentro das instituições são um agravante que freia a
construção do conhecimento filosófico. Ao longo deste capítulo podemos perceber
alguns outros.
Mas as carências não se limitam ao campo material, pois o Professor 01 indica a
falta de pulso firme das direções dos colégios estaduais como um dos elementos que
mais o afeta negativamente no seu local de trabalho. Uma insuficiência mais
institucional que, como as demais, vemos como constitutiva de sentido do exercício
docente.
O Professor 03 não se sente muito atingido pelo seu local de trabalho. No
entanto o que ele descreve como um ambiente maçante e depredado tem, até pelo fato
de ser descrito desta forma, algum impacto sobre o seu exercício docente, mesmo que
seja percebido somente como insuficiência. Ele descreve que seu local de trabalho não o
afeta muito. Porém o descreve como um ambiente maçante, depredado pelos alunos e o
tempo. Maçante e depredado são mais que sinônimos de insuficiências, eles são
adjetivos que qualificam de forma negativa um sentido que ele atribui ao seu local de
trabalho, ou seja, ao seu exercício docente.
O Professor 05 remete ao seu tempo de trabalho em escola pública para afirmar
sua tomada de consciência desta situação que é, segundo ele, bem conhecida de todos os
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educadores. Ele relata que sempre trabalhou em escola pública, ministrando aulas de
Filosofia. Para ele os professores adquirem consciência destas situações quando
assimilam que estamos trabalhando em Escola Pública Estadual. Esta situação já é bem
conhecida pelos educadores. Parece ser tão comum estas insuficiências que já não são
mais novidades ou não precisam ser lembradas, fazem parte do exercício docente
cotidiano destes professores.
O mesmo Professor 05, citado acima, demonstra não ter cruzado os braços
diante da falta de recursos pedagógicos, pois ele mesmo procurou elaborá-los além
procurar aperfeiçoar-se como professor de Filosofia e conhecer melhor sua presença na
escola. Ele relata como experiências marcantes do exercício docente: fazer uma
especialização em Educação pesquisando a importância do ensino de Filosofia no
Ensino Médio (Monografia); Elaborar um mini-livreto contendo os principais conteúdos
do programa de Filosofia a partir de vários livros, autores, reportagens, artigos; Realizar
dois Congressos Nacionais sobre Filosofia para o Pensar. Por fim, após procurar
qualificação de várias formas, deve ter percebido sua própria carência, pois tentou o
Mestrado e não passou na prova escrita. O item 4.10. desenvolve e caracteriza melhor
estas carências do professorado.
O Professor 04 descreve apenas que tem poucas aulas de Filosofia. Mas muitas
escolas, na sua grade curricular também têm poucas aulas de Filosofia, o que pode ser
interpretado como outra insuficiência, não só do ponto de vista do professor, mas
concomitantemente das instituições.
Mas uma insuficiência em especial pode por fim ao exercício docente,
principalmente quando visto como trabalho. É a insuficiência do salário recebido pelos
professores. Não deixa de ser interessante que apenas o Professor 02 o põe em pauta.
Para ele um aspecto negativo que afeta seu trabalho é o insignificante valor pecuniário
pago aos profissionais da educação. Será que é outro daqueles sentidos já tão comuns à
profissão que não é mais preciso expressar? No entanto suas conseqüências se
avizinham. Este mesmo professor permanece no magistério porque gosta do trabalho,
mas se não tiver mudanças na organização da educação, se tornará cada vez mais difícil
trabalhar - entrevê. Entende-se que as mudanças ditas por este professor indicam a
insuficiência do salário e as demais, apontadas por seus colegas.
Resumindo, são várias as carências sentidas pelos professores de Filosofia que
influenciam no seu exercício docente. São elas, a falta de materiais didáticos, de
recursos pedagógicos como livros, vídeos e outros equipamentos. Mas também um
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ambiente físico maçante e depredado pelos alunos e pelo tempo, a falta de espaço para a
disciplina dentro das instituições ou as poucas aulas de Filosofia. Mas pode ser a falta
de pulso firme das direções dos colégios ou o insignificante salário recebido pelos
professores. Os professores explicam estas carências ao tomarem consciência de que
estão trabalhando em Escolas Públicas Estaduais, ou seja, elas parecem ser típicas
destas escolas, sem levantarem mais questionamentos ou esperanças de melhorias.

4.12. MUDANÇAS, AVANÇOS E RETROCESSOS EDUCACIONAIS.
“Quando ocorre alguma mudança necessária no sistema educacional por
exemplo, consigo perceber que as pessoas se perdem, quer dizer, se tornam
apreensivas, com medo do novo, pois vivem em um mundo onde não pode haver
mudanças.” (Prof. 09)
Vivenciando o exercício da docência com seus obstáculos, suas resistências e
descompromissos no despreparo e no descaso, como analisado nos itens 4.8, 4.9. e
4.10., nas circunstâncias de uma escola carente descritas no item 4.11., mesmo assim os
professores desenvolvem sentidos positivos para a docência como mostram os itens 4.4.,
4.5. e 4.6. não perdendo o gosto pelo ensino (itens 4.3. e 4.7.) nem desanimando diante
dos obstáculos (item 4.8.). Os professores se desafiam a mudarem, mesmo que a
mudança seja apenas vislumbrada ou negativa. Entretanto, ao reagirem às condições
dadas, os professores mudam em diversos aspectos e procuram mudar as circunstâncias.
Agindo assim, eles significam seu exercício docente como mudanças, sejam elas
caracterizadas como avanços ou retrocessos.
Acontece que o professor é levado a mudar adaptando-se ao ambiente específico
em que trabalha. Ao se deparar com as circunstâncias adversas o Professor 01 é realista
consigo mesmo ao reconhecer que teve que refazer sua postura. Teve que aprender a
aprender. Sua reação foi a de refazer sua postura e aprender a aprender com seu próprio
exercício docente. Em seguida o mesmo professor descreve o que pode ser intitulado
como o seu roteiro de mudanças. Ele mesmo elenca os passos que seguiu. Em primeiro
fez uma opção preferencial pelos jovens, procurando compreendê-los. Em segundo
lugar, fez com que os jovens se sentissem acolhidos. Em terceiro lugar, passou a usar
metodologias diversificadas, evitando aulas monótonas. Em quarto lugar, utilizou-se de
dinâmicas de grupos, usando a participação como momento de envolver o jovem com o
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tema. Em quinto lugar passou a conhecer os líderes dos grupos. Em sexto lugar, passou
a conversar com os jovens no recreio. Em sétimo lugar, passou a dar importância para
as pequenas coisas. Em oitavo lugar, dedicou-se a preparar melhor as aulas. Em nono
lugar, ateve-se a ler mais e a ministrar as aulas com competência. Por fim, em décimo
lugar, buscou aproximar a Filosofia da realidade estudantil. Diversamente de outros
professores com menos tempo de exercício docente e menos abertura a mudanças, este
professor pôs os jovens em primeiro lugar e depois, em função dos alunos, adaptou sua
abordagem e seus métodos, para, por fim e na mesma ordem, aproximar a Filosofia da
realidade educacional. No seu caso pode-se dizer que a mudança foi um avanço
educativo, na direção dos alunos.
O Professor 10 também percebe as mudanças como avanços, só que no âmbito
dos conhecimentos em prol da formação e do amadurecimento juvenil. Segundo ele são
transformações constantes, vistas como uma das habilidades dos seres humanos, pois
estão abertos a novos conhecimentos “desde que seja elaborada uma boa educação /
formação”. Para ele a construção de novos conceitos e derrubada de preconceitos é o
amadurecimento mais significativo, pois quebra alguns paradigmas. Ele refere-se a sua
própria habilidade, a sua própria abertura à construção de novos conceitos o que,
logicamente, supõe a derrubada dos antigos. Alguns paradigmas presentes no processo
educativo são indicados pelos professores nos itens 4.2. e 4.8. ao mesmo tempo em que
vêem possibilidades de mudança.
O amadurecimento pessoal e da prática pedagógica aparecem no relato do
Professor 04 apesar de ser iniciante na profissão. Segundo ele é o seu quarto ano na
docência. Suas experiências o ajudam no amadurecimento e na transformação da sua
pessoa e da sua prática pedagógica. Reafirma que “é um constante aprendizado”. Talvez
por estar se adaptando às circunstâncias educativas e escolares sua percepção é mais
constante e as mudanças mais profundas e pessoais.
O Professor 05 também relata mudanças, mas no nível dos conteúdos
ministrados, sem deixar de relacioná-los à sua própria pessoa, ao exercício docente, à
metodologia de ensino e aos alunos. Ele faz uma análise que abrange desde o início na
docência até sua atuação no momento presente. No início quando começou a lecionar
Filosofia, ainda era influenciado pela formação acadêmica do seminário e do curso de
Filosofia, com um forte apelo religioso-cristão. Esta estigmatização o deixava muito
distante da realidade social e concreta do aluno. Ficava muito preocupado em ensinar
para os seus alunos a história da Filosofia e a visão metafísica à luz da Escolástica
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(formação da Igreja/idéias e princípios). Vê-se aqui a caracterização do seu ponto de
partida e, simultaneamente, sua contextualização na realidade social e concreta do
aluno. Diante e a partir desta, ele re-significa sua formação anterior (item 4.1.) como
uma estigmatização. Esta caracterização também deixa entrever sua formação religiosa.
Seu segundo passo foi, com o passar dos anos, mudar o discurso e aproximar-se
mais ainda da realidade social, política e econômica dos alunos e abandonar os temas
considerados por ele como centrais da Filosofia. Sua mudança na abordagem e seleção
dos conteúdos curriculares também é um avanço em direção aos alunos, mas aqui mais
centrado no contexto sócio-educacional e não tanto no contexto educacional-pessoal
como no caso do Professor 01, acima.
O terceiro passo da mudança no exercício docente do Professor 05 apresenta-se
como uma síntese dos dois anteriores, no qual ele ensina tanto temas da história da
Filosofia quanto os temas atuais. Não é desmesurado dizer que ambos foram
redirecionados para a eficácia do ensino de Filosofia. Este professor conta que,
atualmente, procura apresentar um pouco da história da Filosofia, do conhecimento, dos
vários pensamentos, mas nunca deixando de levar para a sala de aula os temas atuais.
Notadamente esta mudança é um avanço educativo, que na sua gestão comportou
avanços e retrocessos em campos distintos: da formação acadêmica à prioridade sócioeducativa e da prioridade sócio-educativa a conteúdos da formação acadêmica.
Tendo em vista poder despertar o interesse dos seus alunos, a Professora 06 faz
mais leituras e acaba ganhando em crescimento intelectual. Pode-se dizer que ela acaba
mudando educativa e intelectualmente. Segundo seu relato, ela gosta mais de trabalhar
com História, mas o ano que trabalha com Filosofia tem muita necessidade de fazer
leituras, para poder despertar o interesse do seu aluno para a matéria, que, segundo eles,
é chata, e não vêem necessidade de estudar Sócrates, Platão, Aristóteles e outros.
Conclui que quando trabalha com Filosofia durante um período, ganha “muito em
crescimento intelectual”. Sua primeira mudança intelectual é da História para a Filosofia
e sua mudança educativa também vai na direção da facilitação do ensino aos alunos.
Aponta assim avanços no campo intelectual e educativo.
Da incompatibilidade entre idealismo e concretude, a mudança do Professor 07
deslocou-se para a percepção da especificidade de cada turma, de cada aula, de cada
experiência, de cada aluno. Ele relembra sua trajetória, relatando que, com o passar do
tempo, foi percebendo que o idealismo não entrava em acordo com o concreto, com o
mundo real. Foi percebendo que cada turma tem sua especificidade, e devido a isso, não
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existem aulas iguais, experiências iguais, pois cada aluno é um aluno e cada turma é
uma turma. Sua mudança foi um avanço, pois ele percebeu e valorizou a diversidade de
suas experiências ao invés de ficar preso ao idealismo inicial, seja da formação
filosófica, seja das expectativas educacionais.
A maleabilidade para consigo e com os alunos, a compreensão e a empatia,
foram os avanços atingidos pelo Professor 08. Falando em primeira pessoa, diz ele que
aprendeu a ser mais maleável consigo e principalmente com os alunos. Aprendeu a ser
mais compreensivo e a ver com o olhar do aluno muitas situações. Foram então
mudanças na relação professor-aluno, mudança ética até chegar ao ponto de se por no
lugar do aluno, ver com seu olhar as situações da sua vida e da escola. O professor
aprendeu com os alunos.
A Professora 09 percebe o quanto professores e alunos estão acostumados a um
mundo, o sistema escolar, em que, acreditam, não pode haver mudanças. Dá assim um
passo a mais, pois relata a apreensão ao se depararem, alunos e professores, com o
processo de mudança já instalado. Segundo ela, quando ocorre alguma mudança
necessária no sistema educacional, por exemplo, consegue perceber que as pessoas se
perdem, quer dizer, se tornam apreensivas, com medo do novo, pois vivem em um
mundo onde não pode haver mudanças. Para ele os alunos são um exemplo claro e
direto desta situação, sem contar os professores. Ficar perdido, apreensivo e com medo
do novo são as reações à mudança apresentadas. Vemos aqui uma descrição de uma
situação de mudança em pleno decurso, por isso não é possível descrever se é um
avanço ou um retrocesso. É enfim uma situação de mudança rumo a algo novo.
De forma semelhante o Professor 10 percebe uma mudança em pleno andamento
no âmbito da grade curricular. A introdução da obrigatoriedade da Filosofia e seu
tratamento em pé de igualdade com as Ciências Exatas causam espanto aos profissionais
desta área. Ele descreve em termos de conflito, comparando a situação atual com a
anterior à LDB. A partir da aprovação da LDB, na qual consta um artigo específico para
essa disciplina ,tornando-a obrigatória no Ensino Médio, causando espanto aos outros
profissionais da área de Ciências Exatas. Neste momento em que é tratada com a mesma
equivalência passa-se a atribuir o mesmo peso que às exatas. Essa é a indagação das
disciplinas Ciências / Física / Matemática / Português: por quê? Eis o conflito existente,
sendo gritante. Podemos ver aqui apenas uma reação negativa a mudanças ou uma
reação negativa ao objeto desta mudança, a introdução da Filosofia na grade do Ensino
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Médio. De qualquer forma ele indica uma mudança em curso e uma conseqüência desta
mudança.
Apesar de acreditar que a prática leva os professores ao seu pleno exercício o
Professor 03 reconhece que não mudou seus métodos. Ele não relata mudanças em seu
ambiente de trabalho dizendo que é complexo falar em transformação, já que não
mudou muito seu método. Acredita, no entanto, que a prática nos leva ao pleno
exercício da função, que é ensinar. Seu método de ensino é o que ele não mudou muito.
No entanto não descreve o mínimo que seria possível mudar.
Mais além da percepção do desconforto quando das mudanças em andamento ou
da estagnação metodológica acontecem mudanças que levam a um retrocesso no
exercício docente. É o caso do Professor 02 que relata sua história de mudanças de um
estabelecimento escolar para outro, de uma região para outra. Suas experiências são
várias, mas se atem às que teve nas mudanças de escolas. Antes de vir trabalhar em
Itajaí, trabalhava noutra Escola de Educação Básica. Mas, sua primeira experiência
como professor de Filosofia foi noutra escola de Educação Básica, no ano de 1999.
Infelizmente, a mudança de escolas não lhe foi boa, no sentido de estar evoluindo no
processo educacional, pois os alunos da região escolar atual estão muito desestimulados.
Pode-se notar que sua não evolução educacional esta diretamente atada ao desestimulo
dos estudantes, pois são raros os que têm objetivo de formação profissional ou pessoal e
parecem estar ou obrigados ou contra a vontade em sala de aula. O professor deixa
vislumbrar que esta situação atua sobre ele fazendo-o retroceder no seu processo
educacional.
A mudança da Professora 09 também a levou a uma situação de retrocesso no
processo educacional, pois se encontra em uma situação de indiferença, até o ponto
máximo de considerar certas pessoas, alunos, como não existentes. Ela diz ter se
tornado, ou sempre ter sido indiferente às pessoas que não podem lhe fornecer nenhum
tipo de conhecimento, sem contar aquelas que são totalmente ignorantes tanto de
informações como de aceitação. Estas para ela “nem existem”. É provável que estas
últimas sejam os alunos e professores que não aceitam a disciplina ou sua busca pessoal
por conhecimentos. De qualquer forma seu processo de mudanças levou-a a um
impasse, pois sua indiferença a isola e isola “outras pessoas”, não construindo um
processo educativo que estimule a busca de conhecimentos filosóficos.
Por fim o Professor 06 deixou esta questão em branco. Será que em nenhuma
das acepções acima e nem em qualquer outra ele vê alguma mudança ou a falta dela?
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Resumindo, os professores mudam em vista do aprimoramento do ensino de
Filosofia para alunos determinados. Mesmo quando não o fazem, este é o critério pelo
qual se avaliam. São transformações ocorridas na prática pedagógica, descritas de forma
mais pessoal, como amadurecimento, transformação da pessoa, maleabilidade para
consigo e para com os alunos, compreensão e empatia e olhar as situações com o olhar
do aluno. Há, de forma mais geral, transformações constantes, constante aprendizado.
No caso das mudanças que foram avanços educativos, os professores reconhecem que o
idealismo da formação acadêmica não entrava em acordo com o concreto, com o mundo
real. Um determinado professor passou a perceber cada turma, cada aula, cada
experiência em suas especificidades. Outro professor teve que refazer sua postura, teve
que aprender a aprender. De uma série de dez pontos citados por ele destacamos os três
primeiros. Ele fez uma opção pelos jovens, procurando compreendê-los; fez com que os
jovens se sentissem acolhidos e passou a usar metodologias diversificadas evitando
aulas monótonas. Noutro caso ainda, o professor partiu de sua formação acadêmicoseminarística e do curso de Filosofia com um forte apelo religioso-cristão, e aproximouse da realidade social, política e econômica dos alunos e, por fim, passou a ensinar tanto
os temas históricos da Filosofia quanto os temas atuais, sociais, econômicos e políticos.
Para os professores a construção de novos conceitos e a derrubada de preconceitos é o
amadurecimento mais significativo, pois quebra paradigmas. Mas também há o mal
estar diante das mudanças no sistema educacional, pois os professores e alunos ficam
perdidos, com medo e ansiedade, pois estavam acostumados a não haver mudanças. A
mudança pode ser ainda a introdução da disciplina Filosofia, gerando conflito com
professores de outras áreas. Porém há a falta de mudanças nos métodos de ensino; há
mudanças negativas para a evolução do processo educacional, como a mudança de
estabelecimento e de região. A mais anti-educativa, entretanto, é a mudança para uma
situação de indiferença, ao ponto de considerar os alunos como não existentes.

4.13. PENSAR O ENSINO DE FILOSOFIA PARTINDO DO DIA-A-DIA
ESCOLAR.
“Vivendo dia-a-dia dentro da escola.” (Prof. 06)
Todavia os professores apontam o seu próprio dia-a-dia na escola como o lugar
onde tomaram consciência dos sentidos anteriormente formulados. Assim, o dia-a-dia
na escola aparece como o lugar fonte, de onde brota uma reflexão educativo-filosófica.
106

O Professor 04 simplesmente respondeu que foi no dia-a-dia que ele se
conscientizou da problemática escolar que envolve o ensino de Filosofia.
Já a Professora 06 amplia um pouco sua resposta e diz que passou a pensar nesta
problemática vivendo o dia-a-dia dentro da escola. Para ela é preciso então viver dentro
da escola para posteriormente refletir o que acontece dentro dela. Alguém que passasse
pela escola sem fazer dela o seu dia-a-dia, não poderia perceber o que esses professores
relatam, da forma como relatam, tendo a experiência vivida como base.
Os convívios diários aparecem em quarto lugar para o Professor 02. Ele relata
ter formado sua consciência através de reflexões, observações, informações e convívios
diários. As reflexões, observações e informações possibilitaram-no pensar a realidade
escolar do ensino de Filosofia, construir seus sentidos como professor.
Num círculo educativo vicioso é onde tem a impressão de estar o Professor 01.
Mas conceitua a Filosofia como mãe de todas as ciências, encanto, reflexão sobre a
condição humana em busca de sentido. Ele se situa nos processos educativos cotidianos,
porém, às vezes tem a impressão de estar em um círculo vicioso. Mas enaltece: a
Filosofia como mãe de todas as ciências é encanto. Também por ser uma reflexão do
homem no mundo em busca de encontrar um sentido para sua existência. Para além de
considerar os processos educativos como círculo vicioso ele vê a Filosofia, sua
disciplina, como base dos sentidos que ele atribui à própria disciplina, à sua própria
condição de professor, senão também à sua vida como ser humano.
Ora, também tomou consciência a partir dos seus anos de trabalho. E foram
estes, certamente, que o levaram a avaliar sua formação inicial. Tomou consciência
através de doze anos de trabalho e por causa de sua formação. Conclui com uma
afirmação contundente: “A universidade está bem longe de formar filósofos
professores”. Ele pensa que sua formação como professor deve-se aos seus anos de
exercício docente, por mais que sua formação tenha contribuído para seu trabalho e para
a tomada de consciência.
Descrevendo sua formação e aquela que oferece aos seus alunos, o Professor 10
aponta um objetivo da Filosofia, o de despertar o ser humano para reflexões sobre a
obscuridade de sua própria condição. Para ele a formação em Filosofia tem como
objetivo despertar o ser para reflexões que se encontram na obscuridade “da condição
humana”. E pensando sobre alguns pontos obscuros da presença da disciplina Filosofia
no Ensino Médio ele formula duas questões. A questão da aprovação ou reprovação de
um aluno na disciplina Filosofia e sua equivalência a qualquer outra disciplina, e a
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questão da ética dentro do processo de eleição – democracia – em trabalhos realizados
em sala, e depois expostos. Questões do cotidiano docente relativas ao ensino de
Filosofia, aos trabalhos dos alunos, a processos tidos por democráticos dentro da escola.
É possível não só perceber a presença de questões Filosóficas presentes no cotidiano
escolar, como mobilizar os alunos e professores para resolvê-las. Tal envolvimento
cotidiano é uma ótima pedagogia que, se tornada visível aos alunos pode motivá-los e
aos professores, à valorização e ao aprendizado prazeroso da Filosofia.
Que os professores, mesmo sem conduzir o processo deliberadamente, acabam
elaborando sentidos acerca de seu exercício docente e envoltos no processo educativo
desenvolvem reflexões pessoais e grupais acerca deste mesmo processo é palpável em
todo este capítulo. Porém às vezes faz-se necessário, como pondera o Professor 03,
acontece que algum agente externo os leve a pensar sobre suas experiências de trabalho.
Ele acredita que esta pergunta quer incentivá-lo a pensar na sua relação com seu
trabalho e suas experiências. Neste caso foi uma das perguntas do questionário
apresentado a ele por esta pesquisa que o levou a pensar na sua relação com o trabalho.
De fato, este é um dos objetivos desta pesquisa: encontrar os sentidos que os professores
de Filosofia do Ensino Médio atribuem ao seu trabalho docente, às suas experiências.
Este objetivo nos leva a pensar que o trabalho exercido no cotidiano é formador de
sentidos, é formador do professor. É formador ainda, dentre outras coisas, de uma
concepção pedagógica do ensino de Filosofia.
Resumindo, os professores referem-se ao dia-a-dia vivido dentro da escola, ou
nos convívios diários, como ponto de partida para pensarem a problemática escolar que
envolve o ensino de Filosofia. Contribuem ainda as reflexões próprias, as observações
recolhidas dos diálogos e as informações adquiridas. Passam então a levantar questões
do cotidiano escolar, como a aprovação ou reprovação de um aluno em Filosofia, a
equivalência desta disciplina com outras e a ética utilizada nos processos de escolha de
trabalhos realizados para exposição. Mesmo que seja um agente externo que os
incentive a pensar sobre as relações com o trabalho e com suas experiências como
professor, não deixam de conceber a Filosofia com encanto, procurando despertar os
alunos para reflexões sobre a sua própria condição. Enfim, os anos de trabalho
acumulam experiências que, comparadas à formação inicial, torna possível afirmar que
tem-se a impressão de estar em um círculo vicioso e que a universidade está bem longe
de formar filósofos professores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos sentidos atribuídos ao exercício da docência como acima
expressos aponta que a percepção da docência está perceptivelmente vinculada à
formação filosófico-seminarística anterior recebida pelos profissionais agora em
exercício. Contingência da vida ou obrigatoriedade da formação seminarística, a
formação em Filosofia os levou para a docência. Tal formação, tanto no que diz respeito
à perspectiva dos conteúdos, à disciplina escolar e à opção pessoal, condiciona-os em
seu exercício docente. Entretanto é este mesmo sentido, assimilado historicamente em
suas vidas, que lhes possibilita avaliar, ressignificar e construir novos sentidos, ao
interelacionarem formação e exercício docente.
Como visto nos aspectos históricos, os cursos de Filosofia para seminaristas,
formadores de sacerdotes, continuam em atividade. No entanto, são hoje, ao mesmo
tempo, formadores de professores de Filosofia, dado que muitos deles não seguem
adiante, para o exercício do sacerdócio. Desta situação depreendem-se alguns pontos
positivos e outros negativos quanto ao exercício docente. Em primeiro lugar o olhar
católico referente à Filosofia distancia os professores da realidade dos seus alunos. Não
que professores vindos de cursos não católicos sejam muito diferentes. O fato é que os
professores são unânimes ao relatarem as mudanças pelas quais passaram. Entre
avanços e retrocessos, os professores tiveram que mudar a concepção filosófica que
aprenderam na academia e no seminário para uma abordagem de temas atuais e mais
voltada para o aprendizado dos alunos. Outros cursos, como visto nos aspectos
formativos, também formam professores mais para serem pesquisadores do que para
serem professores. No caso estudado o ponto de partida é a formação filosóficoseminarística e as mudanças, quando configuram avanços educativos, convergem para a
aproximação ao ensino dos alunos e aos temas atuais.
Os professores fazem assim, como visto nos aspectos formativos, uma junção
entre o fazer Filosofia e o ensinar Filosofia. Acabam por desenvolver uma pedagogia ou
didática do ensino de Filosofia, pois não as trouxeram da sua formação inicial.
Desenvolvem um verdadeiro trabalho de Filosofia da educação a partir de suas
experiências.
Mas primeiro eles pensam no exercício da docência como uma possibilidade de
trabalho. De um condicionamento em parte indesejado, não intencionalmente escolhido,
da formação em Filosofia, nasce, contraditoriamente, uma possibilidade de trabalho e
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quase que uma missão de valorizar a Filosofia no Ensino Médio, exercitando a
docência. Lembramos que na luta pelo retorno da Filosofia para o ensino médio este era
um dos pontos defendidos, ou seja, a criação de um mercado de trabalho para os
professores formados ou a serem formados nas licenciaturas em Filosofia. Configura-se
então uma opção de trabalho com a possibilidade da reflexão filosófica e a oportunidade
de levar novas idéias aos alunos. Os professores produzem então sentidos que não
vislumbravam antes, na formação inicial, e que os teóricos vêem de longe. Logo vêem a
especificidade de um trabalho que comporta a possibilidade de reflexão. Por outro lado
vê-se a especificidade desta reflexão, levada a efeito como um trabalho. Assim a
possibilidade de trabalhar, de contribuir socialmente, de se auto-sustentar une-se à
formação dos alunos, às reflexões filosóficas, por meio do exercício docente.
Os professores são levados a pensar o ensino de Filosofia no dia-a-dia escolar
por força do seu trabalho e apesar das carências de sua formação inicial. Suas reflexões
chegam à conclusão de que a universidade está bem longe de formar filósofos
professores.
Neste processo de pensar e repensar o ensino de Filosofia, outro sentido caro aos
professores é a própria realização pessoal enquanto professores de Filosofia. No entanto
eles só se sentem assim em momentos especiais de ensino. Nestes momentos eles
realmente se percebem como realizados e realizando o ensino de Filosofia, muitas vezes
um ensino filosófico. Estão assim empenhados pessoalmente e não apenas cumprindo
horários de trabalho. Eles se realizam enquanto vêem realizada a aprendizagem da
Filosofia. Envolvendo sua realização pessoal neste processo eles procuram melhorar o
aprendizado de Filosofia. Esta pesquisa mostrou que os professores percebem o
exercício docente em relação aos seus colegas como aprender e ensinar a estes e com
estes. A convivência e o diálogo com os companheiros de trabalho ajudam-nos a
significar neste ato mesmo de convívio e diálogo a própria docência, pois é sobre esta
realidade comum que eles conversam. Assim eles aprendem e ensinam o seu ofício.
Entretanto, o convívio com os colegas também constrói sentidos adversos a
respeito da docência. Tal convivência leva-os a perceberem a docência como descaso e
despreparo. Obviamente que chegam a formular tais sentidos analisando os dizeres e as
posturas dos colegas de trabalho. O descaso vem de professores de outras áreas e dos
alunos, para com o professores de Filosofia e sua disciplina. O despreparo é percebido
pelos professores nos outros professores de Filosofia. Neste ponto chegamos a um
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círculo onde uns apontam para os outros e assim todos acabam se auto-implicando na
avaliação que fazem.
Embora se possam aglutinar aqui outros sentidos como percepção da docência,
optamos por estes por achamos que são os mais representativos para fornecerem
respostas a este questionamento inicial. Ora, pode-se considerar que a formação
filosófico-seminarística influencia os demais sentidos, pois é fundamental para a
maioria dos professores. Embora estejam empenhados pessoalmente na sua realização,
bem como na realização do objetivo final de sua profissão - ensinar Filosofia aos alunos
- não deixam de ensinar e aprender com seus próprios colegas. Paradoxalmente,
consideram a docência em termos de descaso para com os alunos e o processo de ensino
e aprendizagem e em termos de despreparo para com a formação pessoal dos
professores. Neste processo os professores mudam, mudam sua prática pedagógica e
repensam o ensino de Filosofia.
Quanto às experiências profissionais dos professores, destacamos três sentidos
dos vários por eles atribuídos ao seu exercício profissional. O trabalho reflexivo dos
professores, por sua vez, comporta boas e más experiências. As boas experiências do
ensino de Filosofia situam-se em meio ao desinteresse geral dos alunos. Sobressaem a
coragem, a competência, as habilidades e a constância desses professores que
conseguem, com a colaboração de poucos alunos, fazer acontecer estas boas
experiências. O mais comum seria deixarem-se derrotar pelas péssimas experiências
com o descompromisso e as dificuldades dos alunos para compreenderem a Filosofia.
Dificuldades estas que também se encontram do lado dos professores, localizadas na
pedagogia do ensino de Filosofia. As más experiências estão relacionadas intimamente
com o descompromisso e o desinteresse dos alunos. Eles manifestam descompromisso
para como sua formação pessoal e desinteresse para com a Filosofia. Não percebem a
importância desta para a formação.
Como sentido atribuído à experiência profissional destaca-se ainda as carências
escolares. Segundo os professores, faltam materiais didáticos, recursos pedagógicos,
espaço para a disciplina e até diretrizes administrativas firmes, dentre outras. Mesmo
limitados por estas carências de condições apropriadas, os professores conseguem
viabilizar tal ensino. Viabilizam sua profissão, seu trabalho e sua própria existência.
Em síntese, de uma possibilidade de trabalho e reflexão que comporta
experiências boas e más, os professores acabam por construir sua própria profissão à
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medida que atribuem sentidos a ela, mesmo que negativos, pois assim viabilizam sua
própria existência ao mesmo tempo em que desenvolvem o ensino de Filosofia.
Em terceiro lugar, embora todos os sentidos revelem a dinâmica da docência,
destacamos aqui a oscilação entre avanços e retrocessos educacionais, vistos acima,
juntamente com o gostar de ensinar Filosofia versus os obstáculos ao aprendizado da
Filosofia. Entretanto, brota desta mesma dinâmica diária o pensar a respeito do ensino
de Filosofia e a respeito da própria docência, como já visto acima. Ao falarem das
mudanças docentes ao longo dos anos de professorado os participantes da pesquisa
apontam não só avanços e retrocessos no processo educativo que vivenciam, mas
também momentos de incerteza e de estagnação, que irão, com o passar do tempo,
constituirem-se em breves passagens na dialética da existência. Mas para alguns se
afiguram intransponíveis no momento. Quiçá assim não permaneçam.
Outra oscilação diz respeito ao gostar de ensinar Filosofia apesar de constatarem
uma série de obstáculos que quase inviabilizam este ensino. Mas é nesta oscilação que
vão se forjando soluções ou então se vai perdendo o gosto pelo ensino. Os professores
indicam que o gosto está levando vantagem em relação aos obstáculos, embora estes
persistam.
A convivência diária com estas situações que chegam a ser conflitantes, tem
levado os professores a esboçarem questionamentos e reflexões quanto ao exercício
docente, quanto à disciplina ministrada, quanto ao processo de ensino-aprendizagem,
quanto às dificuldades pessoais e dos alunos, dentre outras. Embora apenas algumas
soluções sejam apontadas, mormente do ponto de vista pessoal, se nota que os próprios
professores, por sua dedicação extrema, têm encontrado sentidos que apontam
mudanças no seu pensar e no seu agir como docentes. Porém a este processo diário no
interior da escola podem vir a contribuir, e muito, cursos de formação continuada
voltados especificamente para estes professores.
Considera-se que a percepção da docência está intimamente relacionada às
experiências profissionais dos professores de Filosofia e estas manifestam a dinâmica da
docência. Mas, independente de os sentidos que emergiram das práticas docentes
apontarem para soluções ou impasses nestas questões, é perceptível a importância e a
necessidade de procurar e responder a estas questões no Ensino Médio e suas relações
com a atuação dos professores. Os sentidos atribuídos ao exercício docente, porém, dão
a direção. Aprende-se com a experiência que é preciso se deslocar do ensinar a filosofar
para o aprender a filosofar junto com os alunos; da disciplina comum às situações
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privilegiadas para filosofar; do desgosto e da indiferença ao gosto pelo ensinoaprendizagem de Filosofia; da imobilidade ou deficiência institucional ao crescimento
pessoal e dos problemas educativos à busca incessante por soluções nos mais variados
níveis.
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ANEXOS
ANEXO 1: Modelo do Questionário

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DOCENTE E
PROFISSIONAIS
MESTRANDO: ISALTINO DIAS
ORIENTADORA: PROFª. DRª. ELISABETH CALDEIRA

IDENTIDADES

INSTRUMENTO DE PESQUISA PARA PROFESSORES(AS) DE FILOSOFIA
DO ENSINO MÉDIO DAS REDES PÚBLICA ESTADUAL E PRIVADA
17ª GEREI – MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

1. Nome:
.................................................................................................................................
2. Ano de nascimento:
............................................................................................................
3. Cidade:
...............................................................................................................................
4. Estado:
................................................................................................................................
5. Endereço para correspondências:
.......................................................................................
.............................................................................................................................................
......
6 . E-mail: ............................................................................. Fone:
.........................................
7. Você cursou:
( ) bacharelado
( ) licenciatura
( ) ambos (bacharelado e licenciatura)
( ) está cursando o bacharelado
( ) está cursando a licenciatura
7.1. Nome do curso em que você se graduou (está se graduando):
.........................................
7.1.1. Instituição Superior onde você se graduou (está se graduando):
...................................
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7.2. Você está habilitado a lecionar quais disciplinas no Ensino Médio?
.............................................................................................................................................
......
8. Você possui outro curso superior? ( ) sim ( ) não ( ) incompleto
Qual?
........................................................................................................................................
9. Você concluiu algum curso de pós-graduação?
( ) sim ( ) não
( ) especialização
( ) mestrado
( ) doutorado
Na área de:
...............................................................................................................................
10. Você está cursando pós-graduação?
( ) sim ( ) não
( ) especialização
( ) mestrado
( ) doutorado
Na área de: ............................................................................................................

II – EXPERIÊNCIA DOCENTE
11. Em quais escolas você leciona Filosofia, qual a carga horária em cada uma delas e
qual a forma de contrato?
Carga
NOME DAS ESCOLAS
Horária
(H/A)
1.
Forma de contrato: ( ) efetivo ( ) act
2.
Forma de contrato: ( ) efetivo ( ) act
3.
Forma de contrato: ( ) efetivo ( ) act
4.
Forma de contrato: ( ) efetivo ( ) act
12. Há quantos anos você leciona a disciplina de Filosofia?
...................................................
13. Sua jornada atual de trabalho semanal é de: ............... h/a.
14. Você trabalha também noutra rede de ensino (privada ou publica)?
( ) sim
( ) não
( ) privada ( ) publica
Qual estabelecimento?
.............................................................................................................
14.1. Jornada atual de trabalho semanal na outra rede: .......... h/a.
15. Além da Filosofia, quais são as outras disciplinas que você leciona no Ensino
Médio?
.............................................................................................................................................
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16. Lecionar é a sua principal atividade profissional?
( ) sim ( ) não
Qual é a outra? ...............................................................................................................
16.1. Por que você exerce outra atividade profissional?
........................................................................................................................................
17. Por que você escolheu esta profissão – professor de Filosofia?

III – SENTIDOS DO EXERCICIO DA DOCÊNCIA
18.

Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) da disciplina de filosofia∗.

19.

O que costuma afetar você no local de trabalho?

20.

Como você tomou consciência destas situações?

21.

Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações?

22.

Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser

professor de filosofia.
23.

Como esta experiência fez você se sentir?

24.

Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência?

∗

Relembre calmamente e descreva da forma mais detalhada possível, para que qualquer pessoa possa
entender sua experiência.
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Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de filosofia do Ensino
Professor 01
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 35. Natural de Casca – RS. Licenciado em Filosofia pela UPF- Universidade de Passo Fundo.
Habilitado em Filosofia, Sociologia e História. Especialização em Metodologia do Ensino.
Atividades profissionais:
Leciona Filosofia a 12 anos. Atualmente é efetivo com 10h/a, de 50 h/a semanais. 40 h/a de Ensino Religioso
num colégio particular. Lecionar é sua única atividade profissional!
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia?
Objetivos Específicos:
Fui seminarista durante 9 anos. Quando saí do seminário comecei a exercer o magistério como profissão.
Acredito que escolhi esta profissão por gostar de ensinar filosofia.
a) conhecer as experiências dos Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
professores de filosofia
A minha primeira experiência foi péssima. Penso que não estava preparado para trabalhar com filosofia em um
colégio de jovens de classe social bem sucedida onde o ter possuía mais valor que o ser. Minha falta de
experiência, falta de metodologia e de referências, trouxeram frustração, quebrei a cara. Tive que refazer
minha postura. Tive que aprender a aprender.

ANEXO 2: Tabulação das Respostas
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O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? Descaso dos colegas de trabalho com os jovens e com o processo de ensinoaprendizagem; Falta de comprometimento dos jovens com um projeto de vida; Falta de leitura e base na aprendizagem; Falta de
b) Analisar os pulso firme das direções dos colégios estaduais; Concurso: torna os professores descomprometidos com o processo.
sentidos
Como você tomou consciência destas situações? Trabalhando em um colégio particular onde as coisas acontecem de verdade. Os
apontados
alunos vem a escola e a grande maioria estão comprometidos. Os professores tem linhas comuns de ação. Tomei consciência
através de 12 anos de trabalho e por causa de minha formação.
pelos
professores
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? Bem os outros, quer dizer a direção, o grupo dos
de filosofia
professores e especialistas estão preocupados para mudar e fazer da escola um local onde a educação aconteça de forma eficaz e
atuantes no
eficiente. Porém, às vezes tenho a impressão de estarmos em um círculo vicioso.
Ensino Médio Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? Foram muitas. Porém a
melhor foi lecionar filosofia no 2° grau (ensino médio) para o seminário de passo fundo, onde estudavam seminaristas. Eles liam,
discutiam, argumentavam, filosofavam. Lá havia filosofia com encanto – amor. Assim ela não era apenas uma simples disciplina,
era um espaço privilegiado de aprendizagem de filosofia. Estudamos Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Marx, Kant,
Habermas... Penso que foi uma grande experiência que depois de uma frustração, percebi que é possível e necessário filosofar.
Como esta experiência fez você se sentir? Não somente esta experiência, mas tantas outras que tive com grupos de escolas
estaduais e particulares. Foram experiências positivas e gratificantes que dignificaram o meu ser-professor. Penso que boas aulas
de filosofia aumentam nossa estima e também contribuem para perceber que filosofia não é somente teoria e sim o dia-a-dia de
cada pessoa. É questionar-se sobre quem somos? O que queremos? Que projeto de vida temos? A relação com Deus? O homem e
o mundo? Estas experiências me fizeram e fazem feliz. Realizado.
c) Descrever como os sentidos se
Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência?
modificam ao longo da experiência
1° Fazendo uma opção preferencial pelos jovens, procurando compreende-lo.
docente
2° Acolhida  fazendo com que os jovens se sentissem acolhidos.
3° Metodologia  Usando as metodologias diversificadas evitando aulas monótonas.
4° Dinâmicas de grupos  usando a participação como momento de envolver o jovem com o tema.
5° Conhecendo os líderes dos grupos.
6° Conversando com os jovens no recreio.
7° Dando importância para as pequenas coisas.
8° Preparando melhor as aulas.
9° Lendo mais e ministrando as aulas com competência.
10° Aproximando filosofia da realidade.

d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes
e) Outros
Concepção de
filosofia:
Reflexão: formação
acadêmica X docência:
Obs.:
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Já havíamos conversado a aproximadamente um ano antes a respeito da pesquisa e ele mostrou-se interessado. Deixei o
questionário na secretaria do colégio para ele, que após responder veio entregar-me pessoalmente o questionário
respondido.

“A universidade está bem longe de formar filósofos professores.”

“A filosofia “mãe de todas as ciência” é encanto, por ser uma reflexão do homem no mundo em busca de encontrar um
sentido para sua existência.”
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Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de filosofia do Ensino
Professor 02
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 33. Natural de Sananduva – RS. Licenciado em Filosofia pela FEBE-Fundação Educacional de
Brusque/UFSC-Universidade Federal de Santa Catarina. Habilitado em Filosofia, Sociologia, Psicologia e
História. Cursa Direito e possui especialização em Filosofia/Sociologia.
Atividades profissionais:
Leciona Filosofia a 6 anos. Atualmente é efetivo com 40h/a semanais na rede publica. Lecionar é sua única
atividade profissional.
Objetivos Específicos:
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia?
Por estar qualificado e gostar do trabalho no magistério.
a) conhecer as experiências dos Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
professores de filosofia
As experiências são várias, mas vou me ater, às que tive nas mudanças de escolas. Antes de vir trabalhar em
Itajaí, trabalhava em Maravilha, na Escola de Educação Básica João XXII. Mas minha primeira experiência
como professor de filosofia foi na escola de Educação Básica Dom João Becker de Brusque – SC, no ano de
1999.
O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? De modo positivo a possibilidade de despertar nos estudantes a necessidade
de questionar sua existência e a necessidade de aprender. De modo negativo o desinteresse por parte de alunos e profissionais da
b) Analisar os educação. O desinteresse dos alunos é o que mais me afeta, pois penso que estar na escola é um momento precioso. Mas, a falta
sentidos
de acompanhamento dos pais e a constante desestruturação familiar, têm causado o desestimulo dos estudantes na escola. Outro
apontados
aspecto negativo que afeta o trabalho é o insignificante valor pecuniário pago aos profissionais da educação.
pelos
Como você tomou consciência destas situações? Através de reflexões, observações, informações e convívios diários.
professores
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? Através da interação social, pois é na troca de experiências
de filosofia
e informações que se chega a esse entendimento.
atuantes no
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? Quando da realização do
Ensino Médio projeto pessoal, realizado na EEB João XXIII. Ao iniciar as atividades do ano escolar pedia aos estudantes que produzissem ao
final de seu caderno passos de seu projeto pessoal. Com perguntas na área pessoal, social, econômica, cultural, educacional.
Como esta experiência fez você se sentir? Bem foi um dos momentos que senti-me de fato contribuindo para com o
desenvolvimento do renascer filosófico no meio educacional brasileiro.

Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência?
Infelizmente, a mudança de escola não me foi boa no sentido de estar evoluindo no processo educacional,
pois os alunos da região escolar atual estão muito desestimulados. São raros, os que têm objetivos de
formação profissional e pessoal, a grande maioria quer o diploma ou são forçados a estarem na escola.
Permaneço no magistério porque gosto do trabalho, mas se não tiver mudanças na organização da
educação, se tornará cada vez mais difícil trabalhar.
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Obs.: Ao entregar pessoalmente o questionário (28/10/05) o professor disse-me que tinha um curso a partir do dia 15 do mês
seguinte mas que responderia antes de ir para o curso.

d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes
e) Outros

c) Descrever como os sentidos se
modificam ao longo da experiência
docente

127

Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de filosofia do Ensino
Professor 03
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 29. Natural de Itajaí – SC. Licenciado em Filosofia pela FEBE-Fundação Educacional de Brusque.
Habilitado em Filosofia, Sociologia e História. Especializado em Psicopedagogia.
Atividades profissionais:
Leciona Filosofia a 6 anos. Atualmente é Admitido em Caráter Temporário com 50h/a na rede publica.
Lecionar é sua única atividade profissional.
Objetivos Específicos:
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia?
No sentido literal da palavra não houve escolha, fui seguindo minha vontade de fugir dos problemas, aí entrei
a) conhecer as experiências dos no seminário. Logo, sem eu “querer”, fui seguindo os passos de qualquer seminarista. Como eu estava fugindo
professores de filosofia
de problemas e não estava no seminário por vocação, acabei sendo professor.
Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
É um trabalho árduo. Não será do dia para noite que vamos mudar essa concepção “desapegadora” do nãopragmático. Quer dizer ninguém lê, ninguém pensa, reflete sobre seus problemas. Logo não refletimos sobre a
atual situação do país. Resumindo, é bem complicado querer leva-los a pratica do pensar.
b) Analisar os O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? Meu local de trabalho não me afeta muito não. É um ambiente massante,
sentidos
depredado pelos alunos e o tempo. Mas, mesmo assim percebo que quando os alunos mostram-se interessados na aula fico
apontados
emocionado.
pelos
Como você tomou consciência destas situações? Acredito que esta pergunta quer me incentivar a pensar na minha relação com
professores
meu trabalho e minhas experiências. Quando não consegui mais suportar a indiferença dos alunos, para ele é muito difícil
de filosofia
questionar-se a respeito do sentido da vida.
atuantes no
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? Os seres humanos (nós) estão passando por um período
Ensino Médio (longo) de egoísmo. Então, nós não nos preocupamos muito com o crescimento profissional do próximo, estamos preocupados
com o nosso próprio crescimento. Claro que por pura ignorância, porque se ajudássemos o outro na sua prática pedagógica
conseguentemente estaríamos ajudando-nos também.
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? Esses dias, estava eu
explicando sobre moral e ética e quando dei por mim tinha apenas uma aluna olhando para mim e consegui perceber que ela
estava gostando e perguntando sobre tudo. Chorei de emoção.
Como esta experiência fez você se sentir? Feliz, e útil.
c) Descrever como os sentidos se
Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência?
modificam ao longo da experiência
É complexo falar em transformação, já que não mudei muito meus métodos. Acredito que a prática nos
docente
leva ao pleno exercício da função, que é ensinar.
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d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes
e) Outros
Se respondi, foi por consideração ao seu esforço, mas não estou num período emocional muito bom. Não consegui me
concentrar.
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Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de filosofia do Ensino
Professor 04
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 32. Natural de Itajaí – SC. Licenciado em Filosofia pela PUC-Pontifícia Universidade Católica do
Paraná. Habilitado em Filosofia, Sociologia e História. Possui Bacharelado em Composição e Regência
(Música) incompleto pelo EMBAT-Escola de Música .... Especializado em Psicopedagogia.
Atividades profissionais:
Leciona Filosofia a três anos. Atualmente é Admitido em Caráter Temporário com 10 h/a na rede publica.
Lecionar é sua principal atividade. Mas é também Maestro de Coral, pois gosta e é rentável.
Objetivos Específicos:
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia?
Escolhi essa profissão porque senti um despertar pelo trabalho na área da educação. Tenho muita afinidade
a) conhecer as experiências dos com as humanidades. Já que eu tinha feito a faculdade por estar no seminário, aproveitei para seguir a carreira
professores de filosofia
da docência. Eu gosto do que faço.
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia?
Ser professor de filosofia não é fácil. Os alunos custam a compreender a importância da disciplina. É muito
gratificante quando nos deparamos com alunos que têm o desejo de aprender, ler, conhecer, e se interessam
pela Filosofia. Eu tenho poucas aulas de Filosofia.
b) Analisar os O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? A falta de interesse e pessoas que fazem pouco caso da disciplina Filosofia.
sentidos
Como você tomou consciência destas situações? No dia-a-dia.
apontados
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? Nos diálogos. Ouve-se cada coisa que prefiro não
pelos
delongar-me nisso. Há muita ignorância por parte de certas pessoas.
professores
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? Tive a experiência aguda
de filosofia
de ser professor de Filosofia nos debates sobre o desarmamento. Mostrar os argumentos a favor e os argumentos contrários foi
atuantes no
uma tarefa interessante. Consegui fazer com que meus alunos fizessem uma boa reflexão sobre o assunto.
Ensino Médio Como esta experiência fez você se sentir? Fez-me sentir com a missão cumprida, ou seja, fiz a minha parte.
c) Descrever como os sentidos se
Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência?
modificam ao longo da experiência
É o meu quarto ano na docência. As experiências ajudam no amadurecimento e na transformação da
docente
minha pessoa e da minha prática pedagógica. É um constante aprendizado.
d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes
e) Outros
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Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de filosofia do Ensino
Professor 05
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 37. Natural de Navegantes – SC. Bacharelado em Filosofia pela FEBE-UNIFEBE. Habilitado em
Filosofia, Sociologia e História. Graduado em Turismo e Hotelaria e Mestrado em Turismo e Planejamento.
Atividades profissionais:
Leciona Filosofia a 12 anos. Atualmente é efetivo com 40 h/a na rede publica, lecionando também Sociologia
e História. Lecionar é atividade secundária. A principal é no Turismo Público, pela sua formação e pela
oportunidade que lhe foi concedida.
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia?
Objetivos
Específicos: Não foi exatamente uma escolha. Digamos que foi uma espécie de “contingência” da vida. Na verdade ingressei na Faculdade de
Filosofia porque almejava ser Sacerdote, e para chegar a este intento, tinha que necessariamente estudar Filosofia. Depois que sai
a) conhecer do Seminário é que me vi na condição de professor de Filosofia. Sempre trabalhei em escola pública, ministrando aulas de
as
Filosofia. Minha principal dificuldade era atrair a atenção dos(as) alunos(as) para o exercício da reflexão. A sociedade é tão
experiências alienada e voltada para a tecnologia e o materialismo que torna-se difícil e até desafiante conquistar e conscientiza-los de que é
dos
preciso refletir sobre a sociedade na qual eles estão inseridos e buscar compreende-la.
professores
Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
de filosofia
Mesmo assim, tive grandes experiências com os alunos como professor de Filosofia, podendo citar algumas:
• Fazer uma especialização em Educação pesquisando a importância do ensino de Filosofia no Ensino Médio – Monografia;
• Desmistificar no Colégio onde leciono a idéia antiga de que nenhum aluno poderia reprovar ou até mesmo ficar na disciplina;
• Elaborar um mini-livreto contendo os principais conteúdos do programa de Filosofia a partir de vários livros, autores,
reportagens, artigos;
• Realizar dois Congressos Nacionais sobre Filosofia para o Pensar;
• Tentei o Mestrado na UFSC, não passei na prova escrita;
• Por ser professor de Filosofia, tive muita facilidade no meu Mestrado de Turismo nas disciplinas que exigiam um
aprofundamento epistmológico.
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O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? O que mais me afeta no local de trabalho é a indisciplina dos alunos. A fase
que compreende o Ensino Médio é muito difícil. Os alunos estão numa faixa estaria (14 a 17) de grandes conflitos. Também a
falta de recursos pedagógicos – livros, vídeos, e equipamentos.
Como você tomou consciência destas situações? Nós tomamos consciência destas situações quando assimilamos que estamos
trabalhando em Escola Pública Estadual. E esta situação já é bem conhecida pelos educadores.
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? Geralmente os professores de escolas públicas são muito
companheiros e os casos de indisciplina, falta de material didático e outros mais, são supridos e resolvidos com muito diálogo e
ajuda mútua, apesar de o planejamento de cada professor ser totalmente individualista e isolado.
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? Foram várias as
experiências que marcaram e ainda marcam o trabalho que desenvolvo na Filosofia no Ensino Médio. Mas posso citar uma que
ocorreu em 1995 quando trabalhei em uma escola na cidade de Camboriú, Bairro Tabuleiro, ministrando aulas de Ciências para o
ensino fundamental, mas em outros dias da semana, trabalhava no Ensino Médio em Itajaí. Foi quando nessa escola em
Camboriú, estava sendo elaborado o seu Plano Político Pedagógico, onde deveriam ser definidos os pressupostos filosóficos e
sociológicos do plano. Eu como era professor de Filosofia me propus a colaborar, assumindo, na medida que se is estabelecendo
o debate, toda a tarefa de expor as principais idéias e princípios norteadores do Plano. Fui convidado a realizar um seminário com
todos os professores da Escola e inclusive com a participação de outros professores dos Colégios vizinhos. Nunca me esqueço! O
tema central era a didática do Método Paulo Freire, onde procurei apresentar para meus colegas a importância de levar os alunos
a “assimilarem” os conteúdos e não a reproduzi-los.
Como esta experiência fez você se sentir? Esta experiência me fez sentir importante, pois estava contribuindo com a escola onde
trabalhava, bem como estar falando em público para vários professores de outras escolas. E o que mais me auxiliou foi a base e a
formação filosófica que possuo para estar desenvolvendo aquela atividade.
c) Descrever Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência?
como os
No início quando comecei a lecionar filosofia, ainda me influenciava a formação acadêmica do seminário e do curso de
sentidos se
Filosofia, com um forte apelo religioso-cristão. Esta estigmatização me deixava muito distante da realidade social e concreta do
modificam ao aluno. Ficava muito preocupado em ensinar para os meus alunos a história da Filosofia e a visão metafísica à luz da Escolástica
longo da
(formação da Igreja-idéias e princípios).
experiência
Com o passar dos anos, fui mudando o meu discurso, passando a discutir com os alunos temas filosóficos mais próximos da
docente
realidade social, política e econômica, abandonando pouco a pouco os temas centrais da Filosofia.
Atualmente, procuro apresentar um pouco da história da filosofia, o conhecimento, os vários pensamentos, mas nunca
deixando de levar para a sala de aula os temas atuais.

b) Analisar os
sentidos
apontados
pelos
professores
de filosofia
atuantes no
Ensino Médio

e) Outros

d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes
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Penso que a grande dificuldade estabelecida entre o professor de Filosofia e os alunos são os conflitos gerados a partir
das respostas dadas por eles em suas avaliações. Geralmente são juízos e opiniões pouco fundamentadas, sem que haja
uma visão mais contextualizada, sistematizada com argumentações precisas. Os alunos ainda permanecem na velha e
errônea mentalidade de que “cada um tem que aceitar qualquer ‘opinião’, pois ele é minha, do fulano e etc”. E para a
filosofia as opiniões vazias e sem fundamentação não tem valor.
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Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de filosofia do Ensino
Professor 06
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 47. Natural de Papanduva – SC. Bacharelado e Licenciatura em História pela UNC. Habilitada em
Filosofia, Sociologia e História. Especializada em História Contemporânea.
Atividades profissionais:
Leciona Filosofia a 2 anos. Atualmente é efetiva com 40 h/a na rede publica, lecionando História. Leciona
Filosofia, 10h/a pelo regime ACT. Lecionar é sua atividade principal.
Objetivos Específicos:
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia?
Minha formação é História, leciono Filosofia como complementação de carga horária.
a) conhecer as experiências Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
dos professores de filosofia Hoje é muito difícil trabalhar com Filosofia, pela resistência dos alunos a matérias que mexam com o pensamento.
Nossa juventude não quer pensar, a influência da televisão é muito grande, e não temos bons programas. Temos
muita informação e nosso aluno tem dificuldade de transformar informação em conhecimento.
b) Analisar os sentidos
O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? O individualismo de alguns colegas de trabalho. A falta de
apontados pelos professores compromisso do aluno em relação ao seu estudo. Falta de materiais didáticos.
de filosofia atuantes no
Como você tomou consciência destas situações? Vivendo dia-a-dia dentro da escola.
Ensino Médio
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? (Em branco)
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? Quando
trabalho com temas atuais, como eutanásia, aborto, ética, moral, percebo que a vida humana tem muito pouco
valor para os nossos alunos. Ex.: Em um debate sobre a eutanásia, em uma sala de aula com mais ou menos 30
alunos, a grande maioria posiciona-se a favor da eutanásia como forma de aliviar o sofrimento da pessoa doente.
Como esta experiência fez você se sentir? Impotente.
c) Descrever como os
Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência?
sentidos se modificam ao
Gosto mais de trabalhar com História. Mas o ano que trabalho com Filosofia tenho muita necessidade de fazer
longo da experiência docente leituras, para poder despertar o interesse do meu aluno para a matéria, que, segundo eles, é chata, que não vêem
necessidade de estudar Sócrates, Platão, Aristóteles e outros. Quando trabalho com Filosofia durante um período,
ganho muito em crescimento intelectual.
d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes
e) Outros

Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de Filosofia do Ensino
Professor 07
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 31. Natural de Itajaí – SC. Licenciatura em Filosofia pela FEBE. Habilitado em Filosofia, Sociologia e
História. Especializado em Interdisciplinaridade.
Experiência Docente:
Leciona Filosofia a 6 anos. Atualmente é efetiva com 10 h/a na rede publica, lecionando Filosofia. Leciona
também Filosofia, 10h/a pelo regime ACT. Leciona ainda História e Sociologia. Lecionar é sua atividade
principal, 60h/a.
Objetivos Específicos:
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia?
Primeiro, não foi opção fazer esta faculdade de filosofia, mas sim, fazia parte de meus estudos no seminário.
a) conhecer as experiências Depois de formado, passei a lecionar como uma opção de trabalho de acabei por gostar.
profissionais dos professores Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
de filosofia.
Leciono outras disciplinas, mas, a filosofia é a que mais gosto. A filosofia me dá oportunidade de viajar mais com
os alunos no mundo das idéias, e ao mesmo tempo firmamos os pés no chão quando nos deparamos com a nossa
realidade. Os alunos ficam encantados quando desmitificamos coisas do passado como: a idéia do surgimento do
homem através de Adão e Eva, dilúvio (Bíblia), o homosexualismo dos filósofos que na realidade não era
homosexualismo, mas sim, cultural... Sempre faço questão de mostrar para os alunos através da história, a
importância da disciplina de Filosofia, onde os alunos chegam a conclusão que é ela a mais importante de todas.
b) Examinar a trajetória
O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? Professores despreparados, os alunos podendo fazer “tudo”,
profissional dos profissional ou seja, muitos direitos para os alunos e quase nada para os professores.
dos professores de Filosofia. Como você tomou consciência destas situações? É fácil..., é só começar a dar aula.
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? A resposta n° 19 (O que costuma...) é
unânime entre os professores.
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? São várias,
basta querer realmente ser professor de filosofia. Comece a dar uma de Friedrich Nietzche e os alunos vão
começar a discutir e formar idéias.
Como esta experiência fez você se sentir? Você se sente realizado, você consegue fazer da sala de aula, um dos
lugares públicos em que os filósofos ensinavam os jovens, ou ainda, uma das escolas católicas como a que
Abelardo (filósofo) lecionava vislumbrado com seus alunos.
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Obs.: O primeiro questionário entregue foi extraviado. Ela afirmou que mandou por um aluno, mas não chegou. Este foi o
segundo.

Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência?
Com o passar do tempo você vai percebendo que o idealismo não entra em acordo com o concreto (mundo real).
Percebemos que cada turma tem sua especificidade, e devido a isso, não existem aulas iguais, experiências iguais,
cada aluno é um aluno e cada turma é uma turma.

135

Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de Filosofia do Ensino
Professor 08
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 39. Natural de Itajaí – SC. Licenciatura em Filosofia pela Universidade São Francisco. Habilitado em
Filosofia, História e Psicologia. Cursando Ciências da Religião e Especialização e Metodologia do Ensino
Religioso.
Experiência Docente:
Leciona Filosofia a 3 anos. Atualmente é ACT com 20 h/a na rede publica e 40h/a na privada, lecionando
Filosofia. Lecionar é sua atividade principal, 60h/a.
Objetivos Específicos:
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia? Carisma e Aptidão.
Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
a) conhecer as experiências Iniciei com filosofia no estado de São Paulo e lá foi uma das melhores experiências que tive. Sentia por parte dos
profissionais dos professores alunos um interesse muito maior não só pela matéria filosofia, mas pela grade num todo.
de filosofia.
Aqui o interesse pela disciplina é muito pouco tendo em vista que a matéria na sua grande, maior parte do tempo
foi ministrada por professores não habilitados ou mesmo sem habilitação nenhuma.
O interesse porém é nítido em alguns mas de maneira geral é pouco. Tive neste ano boas experiências de alguns
que conseguiram ir além do geral, conseguiram perceber o que estava por trás das palavras e quais as possibilidades
de fazer ou tentar fazer diferente.

c) Analisar a percepção da
própria docência apontada
pelos professores de
Filosofia;
d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes.
e) Outros
Obs.:
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b) Examinar a trajetória
O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? A falta de companheirismo e respeito dos colegas de trabalho
profissional dos profissional e o desinteresse dos alunos.
dos professores de Filosofia. Como você tomou consciência destas situações? Ao longo do trabalho percebo que os profissionais tendo em vista
sua própria frustração, descontam nos outros. É uma pena.
Dos alunos que não estão nem ai, fruto de um país que ensina não estar nem aí.
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? Contribui para que eu possa melhorar
enquanto pessoa, afinal é melhor aprender com os erros dos outros também.
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? Quando um
aluno veio falar comigo a respeito da sua experiência de “novo” trabalhador. Falou de suas angústias e questionoume porque parece ser tão injusto determinadas coisas.
Conversamos por + ou – 2 h, pude colocar um pouco das minhas expectativas e frustrações também, sendo que
aprendemos um com o outro e que aprendi ver os alunos de forma diferente e tenho a plena certeza que ele terá
uma “nova” visão de sua vida.
Como esta experiência fez você se sentir? Em caminho de realização. Foi uma das poucas vezes que neste ano
senti ter cumprido “parte” do meu dever.
c) Analisar a percepção da
Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência? Aprendi a ser mais maleável
própria docência apontada
comigo e principalmente com os alunos. Aprendi ser mais compreensivo e a ver com olho do aluno muitas
pelos professores de
situações.
Filosofia;
d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes.
e) Outros
Obs.:
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Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de Filosofia do Ensino
Professor 09
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 30. Natural de Balneário Camboriú – SC. Licenciatura em Filosofia pela UEM -PR. Habilitado em
Filosofia. Possui outro curso superior incompleto. Cursando Pós-graduação em Geografia e História.
Experiência Docente:
Leciona Filosofia a menos de um ano. Atualmente é ACT com 36 h/a na rede publica, lecionando Filosofia.
Lecionar é sua atividade profissional principal.
Objetivos Específicos:
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia? Por não ser conformada, com as poucas informações,
que são passadas para a população. E a partir do momento em que me tornei professora de filosofia percebi uma
a) conhecer as experiências possibilidade de conseguir ajudar a tirar, nem que seja o mínimo de alunos da ignorância em que se encontram.
profissionais dos professores Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
de filosofia.
Apesar de pouco tempo de formada, as minhas experiências em sala de aula foram produtivas, mesmo que não
tenha conseguido atingir a grande maioria dos alunos, com o fato de esclarecer que somos e vivemos na filosofia e
por isto ela é essencial para o desenvolvimento deles relacionado ao conhecimento, o pouco que consegui para mim
já é válido.
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c) Analisar a percepção da
Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência? Desde que comecei a dar aula,
própria docência apontada
percebi esta falta de entusiasmo para estudar vinda dos alunos e devido a isto percebi que o que eu penso, ou seja,
pelos professores de
que ensinar é necessário mas para os poucos que querem, quanto ao resto, continuaram sendo resto e a estes eu só
Filosofia;
lhes dou minha indiferença.
d) Detectar possíveis necessidades de
aprofundamento na formação dos
docentes.
e) Outros
Obs.:

b) Examinar a trajetória
O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? É difícil você sair do círculo intelectual em que os estudantes
profissional dos profissional de filosofia vivem, onde não há preocupação com coisas corriqueiras, para entrar em um outro grupo, que apesar
dos professores de Filosofia. de serem estudados, não atingiram, ou não quizeram simplesmente por comodismo continuar adquirindo novos
conhecimentos e assim se livrar das regras que lhes impõem. Permanecendo assim como estão parados no tempo e
escravos dos grupos pensantes.
Como você tomou consciência destas situações? Quando ocorre alguma mudança necessária no sistema
educacional por exemplo, consigo perceber que as pessoas se perdem, quer dizer, se tornam apreensivas, com
medo do novo, pois vivem em um mundo onde não pode haver mudanças. Os alunos são um exemplo claro e
direto desta situação, sem contar os professores.
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? Algumas pessoas até tentam
principalmente os mais novos a compreenderem que existe mais coisas a se aprender do que lhe foi ensinado,
quanto a outras pessoas simplesmente se acostumam a conviver com algo diferente se mantendo indiferentes, os
alunos podem ser usados como exemplo deste fato.
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? Sou uma
apaixonada por Filosofia, sempre quero mais e mais, e isto causa espanto nas pessoas pois elas não conseguem
entender que o amor pelo conhecimento é tão importante quanto a própria vida, pois sem o pensamento não pode
se dizer que se está vivo.
Esta é uma das dificuldades que os alunos sentem, pois não são ensinados desde pequenos a se livrarem das
correntes da ignorância. Me faz sentir uma grande indiferença, pois nem o sentimento de pena consigo ter.
Como esta experiência fez você se sentir? Me tornei, ou sempre fui indiferente às pessoas que não podem me
fornecer nem um tipo de conhecimento, sem contar aquelas que são totalmente ignorantes tanto de informações
como de aceitação estas para mim nem existem.
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Objetivo Geral: Investigar os sentidos que os professores de Filosofia do Ensino
Professor 10
Médio atribuem ao exercício da docência
Formação Acadêmica:
Idade: 28. Natural de Ivaiporã – PR. Licenciatura em Filosofia pela UNISUL. Habilitado em Filosofia e
Sociologia. Especializado em Ciências Humanas/Docência do Ensino Superior.
Experiência Docente:
Leciona Filosofia a 4 anos. Atualmente é ACT com 20 h/a na rede publica, lecionando Filosofia. Leciona
também Sociologia, 20 h/a. Lecionar é sua atividade principal.
Objetivos Específicos:
Por que você escolheu esta profissão - professor de filosofia? Primeiramente a formação filosofia tem como
objetivo despertar o ser a reflexões que encontravam-se na obscuridade “da condição humana”. Ser professor de
a) conhecer as experiências filosofia é a oportunidade de levar “ser mediador” da arma mais poderosa que a humanidade possui, o
profissionais dos professores “conhecimento”, que leva á reflexão crítica construtiva.
Descreva suas experiências de ser um(a) professor(a) de filosofia.
de filosofia.
O grande obstáculo é demonstrar aos alunos que essa disciplina é de fundamental importância para suas formações
enquanto seres conscientes de si. Quebrar o paradigma de que filosofia é só para “louco” e introduzir conceitos até
então desconhecidos.

140

b) Examinar a trajetória
O que costuma afetar você no seu lugar de trabalho? A falta de material e espaço dentro das instituições são um
profissional dos profissional agravante que freia a construção de conhecimento. Em algumas situações as pessoas quando olham de fora e não
dos professores de Filosofia. compreendem o trabalho que está sendo executado normalmente usam uma afirmação pejorativa ao profissional
filosofo.
Como você tomou consciência destas situações? Facilmente os alunos vêm com uma concepção negativa da
disciplina, ou que ela não tenha importância para seu desenvolvimento, eis a barreira que deve ser desconstruida
pelos profissionais e não aceitar quem não é dessa área das ciências humanas, desenvolver o trabalho de filosofia.
Uma leitura errada da disciplina pode afetar todo o processo de aprendizagem.
Como os outros contribuíram para seu entendimento destas situações? Antes da aprovação da LDB 9394/96, onde
consta um artigo específico para essa disciplina e mais ainda, sendo obrigatória no ensino médio. Esse fato causou
espanto aos outros profissionais da área Ciências Exatas. Neste momento que é tratada com mesma equivalência
torna-se a atribuir o mesmo peso. Essa é a indagação das disciplinas Ciências / Física / Matemática / Português por
quê? Eis o conflito existente, sendo gritante.
Descreva uma experiência na qual você teve uma consciência aguda de ser professora(a) de filosofia? A questão
da aprovação ou reprovação de um aluno na disciplina filosofia e sua equivalência a qualquer outra disciplina. A
ética dentro do processo de eleição – democracia em trabalhos realizados em sala e depois expostos.
Como esta experiência fez você se sentir? A reafirmação de que essa disciplina é e está fazendo diferença na
formação do ser humano. Sair do senso comum e lançar-se para reflexão crítica – filosófica – cientifica é um salto
que todos podem dar, mas que poucos realmente alcançam tal êxito. Muito bem me sinto por fazer parte desse
grupo de profissionais “disciplina”.
c) Analisar a percepção da
Como suas experiências se transformaram ao longo do exercício da docência? São transformações constantes, eis
própria docência apontada
uma das habilidades dos seres humanos, pois estão abertos a novos conhecimentos “desde que seja elaborada uma
pelos professores de
boa educação / formação”. A construção de novos conceitos e derrubada de preconceitos. Esse é o
Filosofia;
amadurecimento mais significativo, a quebra de alguns paradigmas.
d) Detectar possíveis
necessidades de
aprofundamento na
formação dos docentes.
e) Outros
Obs.:
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Itajaí, 23 de agosto de 2007.

Isaltino Dias
Av. Governador Celso Ramos, 1445
Centro – Porto Belo - SC - CEP 88210-000
E-mail: isaltinodias@ibest.com.br
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