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Senhor cidadão 
Senhor cidadão 
Me diga, por quê 
Me diga por quê 
Você anda tão triste? 
Tão triste 
 
Não pode ter nenhum amigo 
Senhor cidadão 
Na briga eterna do teu mundo 
Senhor cidadão 
Tem que ferir ou ser ferido 
Senhor cidadão 
 
Oh cidadão, que vida amarga 
Que vida amarga 
Oh senhor cidadão, 
Eu quero saber, eu quero saber 
Com quantos quilos de medo, 
Com quantos quilos de medo 
Se faz uma tradição? 
 
Oh senhor cidadão, 
Eu quero saber, eu quero saber 
Com quantas mortes no peito, 
Com quantas mortes no peito 
Se faz a seriedade? 
 
Senhor cidadão 
Senhor cidadão 
Eu e você 
Eu e você 
Temos coisas até parecidas 
Parecidas 
Por exemplo, nossos dentes 
Senhor cidadão 
Da mesma cor, do mesmo barro 
Senhor cidadão 
Enquanto os meus guardam sorrisos 
Senhor cidadão 
Os teus não sabem senão morder 
Que vida… 
 
Tom Zé, Senhor Cidadão  
(Se o caso é chorar, 1972) 



 
 

RESUMO 
 

Guilherme Celestino Souza Santos. Uma Didática do Ensino de Filosofia no Ensino Médio com 

Foco na Formação para a Cidadania. 2017. 75 f. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Filosofia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

Este Produto Final realiza uma pesquisa teórica associada a uma prática docente no contexto 

do Ensino Médio, tendo como foco a formação para a cidadania no contexto das aulas da 

disciplina de Filosofia. A questão é como fazer das aulas um espaço de construção da vivência 

da experiência cidadã por uma didática filosófica aplicada ao currículo escolar no nível do 

Ensino Médio. Para isso foi produzido uma reflexão teórica acerca dos aspectos psicológicos, 

sociológicos e filosóficos da cidadania, buscando com isso dar um aporte à construção de uma 

didática que propicie uma vivência cidadã. E com isso, alguns conceitos específicos são 

destacados como ordenadores da prática: autorregulação de aprendizage na psicologia, 

reprodução na sociologia, e formação ética na filosofia. Em cada um desses casos, o conceito 

teórico, aponta para um campo de experiências pedagógicas e didáticas a ser trabalhado. A 

prática de ensino de filosofia por sua vez será orientada pelo paradigma da práxis, 

encontrando seus instrumentos, e se adequando às normas vigentes no contexto do próprio 

filosofar. Os desafios, as provocações e os resultados deste trabalho foram vivenciados no 

contexto de atuação no Colégio Visconde de Itaboraí da rede pública estadual do Rio de 

Janeiro, ao longo do ano de 2016 e início de 2017. Pretende-se com esta proposta didática, 

condensada neste Produto Final, oferecer subsídios e estímulos para que a prática da 

cidadania encontre um ponto de apoio no dia a dia das relações de ensino e aprendizagem 

dentro e fora das salas de aula.  
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1 – INTRODUÇÃO – Angústia e possibilidades  

 
Este é o Produto Final de uma intensa atividade de pesquisa e prática de ensino de 

Filosofia no Ensino Médio. Ele pretende apresentar uma didática filosófica voltada para a 

educação e o amadurecimento da cidadania. E visa desenvolver atividades em sala de aula 

coerentes com o currículo definido previamente, de modo que contribuam para a formação de 

habilidades e competências próprias ao exercício pleno da cidadania na sociedade brasileira. 

Nesta introdução serão apresentadas algumas das inquietações que agitam o processo de 

elaboração didática, no campo da política e da educação no contexto contemporâneo.  

De saída este trabalho enfrenta uma profunda contradição com as convicções de quem 

o elabora: o profissional insatisfeito com a situação atual, com a sala de aula em que trabalha, 

com o sistema escolar em que atua, e com o próprio modelo de sociedade em que está 

inserido. A prática escolar que ele sonha está em um mundo revolucionado em suas bases, em 

um sistema escolar que, no mínimo, aponte para as fontes da revolução desse mundo, e com 

uma sala de aula (ou outros espaços) que tenha condições de estruturar tudo isso. 

Aquém das aspirações utópicas e revolucionárias com que este Produto é feito, ele se 

constrói pela intenção de formar cidadãos em uma sociedade que se organiza politicamente 

segundo o modelo atual: o democrático representativo. Especialmente no Brasil que contém 

uma Carta Magna que ostenta valores essencialmente liberais e burgueses, país no qual a 

participação social efetiva se dá mediada pelo grau de inserção econômica no contexto da 

economia de mercado, e pelo grau de inserção em ciclos sociais e comunitários cujos valores 

dominantes parecem pouco propensos à inclusão e equidade de todos. Trata-se de uma 

sociedade que recentemente se voltou para o modelo democrático parlamentar de gestão 

política associada a instituições compromissadas com o Estado de Direito formulado na 

Constituição de 1988. E nesse contexto se situa o profissional docente atento aos 

significativos progressos e aos inúmeros retrocessos e contradições que essa jovem e 

claudicante democracia comporta.  

Ainda que o desejo aponte para uma compreensão da cidadania que possa exceder esse 

contexto democrático tão frágil, que se limita nas esferas do direito e da representação no 

parlamento, é para essas esferas mesmas que a didática possível (e não a sonhada) aponta. 

Obediência e participação cívica, inserção e inovação no mercado. Aquém de uma 

transformação social profunda, melhor que a alienação ou apatia cívica associada a uma 

inserção francamente precária no mercado de trabalho. 
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*** 

Partir-se-á da didática própria às aulas concebidas segundo uma série de estruturas 

prévias que definem a situação pedagógica e política, visando formar estudantes para a prática 

da cidadania em acordo à situação existente.    

Trabalha-se em uma aula cujos parâmetros e regras já estão definidos, de acordo com 

um currículo determinado em conteúdos pré-estabelecidos, em colégio com um projeto 

político pedagógico determinado, em um sistema de ensino estadual dado, de acordo com as 

leis, parâmetros e diretrizes nacionais. Coisas que foram definidas para a educação de jovens, 

preparando-os para a vida social, desde uma série de instituições e teorias modernas. Contexto 

no qual a educação é concebida em um sistema escolar de abrangência nacional cumprindo 

alguns objetivos próprios das instituições estatais e modelos de vida tipicamente modernos.  

Somente os modernos pensam a educação para as massas. Os antigos se preocuparam 

com a educação das elites dos governos, elites aristocráticas ou democráticas, eventualmente 

também para uma classe média burocrática e/ou sacerdotal. De todo modo o vínculo forte 

entre formação do cidadão (governante) e ordenamento político, de maneira que podemos 

pensar as formas pervertidas de formação nos regimes resultantes das tiranias e oligarquias. 

Tiranos e oligarcas são indivíduos que governam sem as virtudes próprias de quem o deveria 

por direito. Cidadania e Educação pareceriam obviamente implicadas para um grego ou 

romano antigo, porém algo profundamente obscuro para alguém que queira pensar nisso hoje.  

Os gregos eram educados para fazer parte de uma elite governante que disputaria 

poder com outras elites e Estados; e ainda eram educados para se destacar dos demais no seu 

meio, para disputar a honra e a glória pela distinção ética e coragem cívica. Hoje desaparece 

tal certeza de que algo de grandioso possa ser esperado, somos democráticos em outro 

sentido, mais igualitários talvez, mais inoperantes em relação ao que nos governa, certamente. 

Nossa noção de cidadania está atrelada às virtudes da obediência, o que em tese uniria 

governantes e governados em obediência à lei. Crescemos e educamos sob o espírito da 

igualdade formal ou jurídica pelo menos, impotentes quanto à igualdade em outros campos da 

existência e vida em sociedade.  

 

*** 

A educação que se dá hoje no ambiente escolar nos remete diretamente para uma 

inércia no campo educacional que vem se mostrando ameaçadora para as conquistas sociais e 

políticas, em especial na recente democracia brasileira. É preciso lembrar trabalhos como o de 
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Foucault, Althusser, e Bourdieu que na década de 60 do século passado mostraram como ao 

contrário das pretensões explícitas de criar e igualar oportunidades, a escola democrática 

reproduzia as mesmas estruturas de desigualdade que pretendia resolver.  

O grande desafio para os educadores quando começaram a se dar conta disso foi 

pensar o que fazer com o ensino escolar em todas suas instâncias: diálogo/monólogo entre 

estudante/professor, sala de aula, instituição de ensino, currículo, sistema público (e privado) 

de educação, legislação pedagógica, e finalmente sociedade liberal democrática na qual tudo 

isso se dá. E isso operando certamente por meio de reformas legislativas, lutas sindicais e 

trabalhistas, grupos de lobby e interesse, revisão de projetos político-pedagógicos, mas, 

sobretudo, pela modificação da interação entre estudante e professor no interior (arquitetônico 

e político) de uma sala de aula constrita por todas as instâncias superiores. Não se pode negar 

que a atuação de educadores como Tristão de Athayde, Darcy Ribeiro, Anysio Teixeira, 

Abdias do Nascimento, Fernando Henrique Cardoso, e mais recentemente Fernando Haddad e 

Cristovam Buarque, para ficar em alguns nomes, foram relevantes na transformação das 

estruturas educacionais. 

Foi o trabalho de quase um século. Desde a Era Vargas educadores e legisladores 

apresentam reflexões pedagógicas e propostas políticas de organização do sistema de ensino. 

A legislação atual incorpora muito dessa produção em seu aspecto científico progressista, 

ainda que no interior das discussões neoliberais da década de 1990. Graças a ela hoje em dia 

se discute a aprendizagem do estudante, inserindo esse tema no próprio projeto político 

pedagógico da escola. Os germes de superação da  escola tradicional foram lançados. 

A crítica da educação brasileira se qualificou muito com a colaboração dos filósofos e 

pedagogos como Freire, Álvaro Pinto, Demerval Saviani entre outros que situaram a crítica da 

escola e do ensino tradicional no diapasão da análise dos processos subjetivos e objetivos da 

aprendizagem. Abriu-se para o continente da psicologia dos processos de aprendizagem 

desbravado por esses que seguiram as lições do construtivismo (genético) de Piaget e (social) 

de Vygotsky. E encorpou-se a crítica ao funcionamento elitista do mérito escolar, da escola 

como aparelho de controle social, reprodução dos valores hegemônicos, e de aprofundamento 

das desigualdades sociais. E isso gerou uma série de situações pedagógicas que apontaram 

para possibilidades de cidadania para além do conformismo e conformação, propondo 

modelos de escola e experimentos escolares mais transformadores dos próprios sujeitos, 

intencionando uma experiência mais utópica e revolucionária. 

 Porém o processo parece que estancou em alguns impasses, e hoje na falta de 

interesse de superá-los recuou para um nível anterior ao debate da década de 1930. Quem 
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sabe essa crise de perspectiva não reacenderá a chama de um grande debate nacional 

apaixonado e generoso sobre a educação e a cidadania que projetaremos para nosso destino 

comum? Este trabalho não irá pretender mais que lançar algumas fagulhas que poderão talvez 

com ajuda de muitas outras reacenderem a chama desse debate urgente e necessário a 

qualquer povo que não quer patinar à deriva.  

 

 

*** 

Este escrito tem uma pretensão de longo prazo, e outra, imediata. Busca pensar na 

educação o elo para construção de uma nova sociedade mais justa, democrática e igualitária, e 

ver nos educandos a fonte de uma potência inestimável a ser cultivada para o exercício pleno 

de seu ser no mundo e em sociedade. Por outro lado, tem como objetivo concreto auxiliar o 

dia a dia de trabalho que desenvolvo, jovem e pouco experiente professor de Filosofia 

trabalhando no Ensino Médio na rede Estadual de Ensino no Colégio Estadual Visconde de 

Itaboraí (CEVI) desde 2015.  

Tento assim conseguir trazer uma qualidade para o meu trabalho diário que me 

estimule e aos meus alunos. Pode ser que isso sirva para outros fins que ainda não se pode 

estimar. De todo modo, esta reflexão didática se inscreve no espaço da angústia do que se 

quer e se sonha, e daquilo que a realidade nos permite chegar, ou seja, ao tão mirrado 

resultado, o qual se pode atingir. 

Venho aqui revisitar alguns temas educacionais e filosóficos, propor algumas práticas 

e planos, ensaiando nessas tentativas uma educação filosófica na escola pública voltada para a 

formação de cidadania dos estudantes.  

Este é o produto final de um conjunto de esforços por meio de pesquisas, palestras, 

aulas, leituras acadêmicas associadas a um trabalho cotidiano na sala de aula, em um período 

muito agitado politicamente, com greves, reformas educacionais, ocupações estudantis etc. 

Além disso, esta tem sido uma elaboração na qual me deparo com diversos problemas e 

dificuldades inéditas, em diferentes situações com estudantes, pais, burocracias, para as quais, 

soluções tiveram que ser encontradas sem ajuda de manuais ou orientações prévias.  

Encontram-se aqui associados esforços intelectuais e acadêmicos a uma atuação 

profissional incipiente no interior de um sistema que está bastante precário e precarizante no 

momento atual. Procuro descrever certo percurso que está sendo atravessado há um ano por 

um trabalho associado de pesquisa e docência, no contexto da Especialização em Ensino 

Básico – Residência Docente no PROPGEPC do Colégio Pedro II. Espero com isso, de 
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alguma maneira, constituir alguns pontos de apoio e guias de referência para os próximos 

passos no trabalho docente. 

Busca-se desenvolver um trabalho didático na disciplina de Filosofia para ensino 

médio com o foco na formação da cidadania nos estudantes. Tal trabalho me afeta por propor 

algo que considero aquém e de certo modo insuficiente para uma formação para uma vida 

plena. As aulas de Filosofia não podem ser capazes de deixar mais do que algumas pistas, a 

partir do pouco que pude coletar e organizar no meu caminho, que foram úteis ao exercício 

incompleto e bruxuleante da minha própria cidadania.  

Produto de uma formação imprecisa, ainda mais se comparado com o tipo de educação 

idealizado pelos gregos, no qual a formação visava o desenvolvimento máximo de 

capacidades humanas que disporiam para a máxima excelência dos modos de agir, sentir, criar 

e ser. Mas educar está justamente entre aquelas atividades que Freud muito acertadamente 

identificou como um “ofício impossível”, por ser impossível de fato garantir que se vai educar 

alguém, assim como não se deve deixar de tentar.  
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2 – OBJETIVO 

 

Ensinar Filosofia no Ensino Médio, nos dias de hoje, de forma a fomentar e estimular 

capacidades próprias ao pleno exercício da cidadania. Elaborar uma reflexão sobre esse tipo 

de ensino de modo a desenvolver conceitos e práticas úteis à efetiva preparação e realização 

de aulas nesse contexto. 

Trata-se de uma pesquisa docente que pretende revisitar o material teórico sobre 

educação com o objetivo de planejar, executar e avaliar determinada prática educacional – 

ensino da disciplina de Filosofia em turmas do Ensino Médio Regular, Normal e EJA, que foi 

desenvolvida por Guilherme Celestino no CEVI em 2016-17.  

Busca-se revisitar o material teórico estruturado na formação docente em grau de 

Licenciatura, mas com objetivo específico de analisar, compreender e reordenar a prática 

docente singularmente posta no trabalho do mesmo profissional que planeja, executa e avalia 

criticamente sua prática no Magistério na Escola Pública. 

Propõe-se então neste Produto Final, apreender a dinâmica de determinada prática 

educacional, em relação aos conceitos intencionados, aos processos buscados e evitados, de 

modo a servir de esteio, espelho, e crítica desta prática mesma. E isso com a finalidade de 

desenvolver a cidadania. O que significa empreender a pesquisa docente com o objetivo 

específico de encontrar formas e procedimentos adequados à formação da cidadania no 

contexto específico do ensino de Filosofia no ensino médio. Por isso, trata-se de buscar tanto 

uma compreensão teórica da relação entre educação e cidadania, como de desenvolver uma 

didática de Filosofia capaz de abarcar práticas e procedimentos relevantes ao tema. 

Este Produto reflete o empenho de buscar um nexo entre o filosofar e tornar-se um 

cidadão. Trata-se de instigar a filosofia e pensamento filosófico nos alunos a partir dos seus 

próprios interesses e expectativas. Os aparelhos eletrônicos, o livro didático, o audiovisual 

podem ser úteis nesse processo, até para aproximar-se mais do universo dos estudantes atuais 

e buscar mostrar como isso que se aprende no filosofar pode fazer sentido para sua própria 

vida.  
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3 – JUSTIFICATIVA 

 

Embora a formação para a cidadania tenha se tornado uma preocupação presente e 

constante nos documentos oficiais e legislações que tratam da educação no contexto nacional 

brasileiro nos últimos 30 anos, o que se verifica ao se lidar com a geração atual de jovens é a 

quase completa desconexão com valores, práticas e conceitos apropriados ao convívio 

democrático e cidadão. Sintomas disso estão por toda parte na cultura e expressão dos jovens, 

que podem ser encontradas na negligência explícita pelo patrimônio público e privado, quase 

sempre depredado pelos próprios jovens em locais que frequentam, no egoísmo patente de 

atitudes irresponsáveis e muitas vezes desrespeitosas com os outros, na ausência de uma 

consciência e aceitação da diversidade, na crescente onda de intolerância com perspectivas, 

gostos e ideologias divergentes, na prática constante de bullyng, no desperdício de comida, na 

incapacidade de responsabilizar-se pelos seus próprios atos e desejos.  

A dificuldade em se propor a ensinar para a cidadania é fazer com que um jovem ou 

um adulto consigam reconhecer que fazem parte de um meio social e que isso implica em 

responsabilidades para consigo mesmo e para com os outros. Verifica-se que, pelo contrário, 

os costumes atuais prezam tão profundamente o individualismo, que é difícil encontrar entre 

os mais jovens, atitudes que vão além de considerações sobre "seu próprio umbigo". E há toda 

uma série de reforços a esse tipo de comportamento, espalhados nas mais distintas áreas da 

cultura que preenchem grande parte do tempo e imaginário dos estudantes, que vão vai desde 

o funk ostentação, até a cultura do sucesso motivacional propagada pela literatura de 

autoajuda, passando pela Teologia da Prosperidade das religiões neopentecostais. Para 

ficarmos no exemplo de três regimes discursivos praticamente hegemônicos em seus 

respectivos campos e que se encontram amplamente na cultura de jovens e adultos que 

estudam no Ensino Médio da Escola Pública do CEVI (Colégio Estadual Visconde de 

Itaboraí). 

O trabalho que se encerra neste Produto busca concretizar dentro dos seus limites um 

tipo de educação que tente abordar este problema da formação da cidadania, e de alguma 

forma buscar soluções ainda que parciais e imperfeitas. Assume-se que é necessário ajudar de 

alguma forma a melhorar esse quadro, reconhecendo que o que se propõe aqui tem limites 

claros – não serão um ou dois tempos de aula de Filosofia por semana que conseguirão 

reverter um quadro sistêmico, e que somente aulas escolares não darão conta de educar um 

jovem para a vida cidadã. A Filosofia afinal pode ser valiosa nessa tarefa, tanto pela reflexão 
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teórica sobre a educação cidadã, em suas aulas cotidianas que servirão a esse tipo de 

educação, o que por si só não poderia ter a pretensão de ser algo de suficiente e definitivo no 

assunto. 

É preciso aceitar de antemão os limites deste trabalho, ou fazer o "trabalho de 

formiguinha" por assim dizer, que terá efeitos mais ou menos intensos, mais ou menos 

prolongados dependendo de toda uma rede de outras iniciativas afinadas com esta, que 

deverão estar presentes em outras disciplinas, no ambiente escolar e também no familiar do 

estudante, passando eventualmente pelo espaço da clínica ou da terapia às quais ele possa 

recorrer, ou da liturgia e congregação de uma religião ou ritual, ou ainda de algum tipo de 

participação política em sindicatos, grêmios ou qualquer outro tipo de associação. Deste 

modo, o que aqui se propõe é um capítulo importante de uma proposta de ensino afinada com 

a formação para a cidadania, ainda que bastante limitada em sua forma e propósito. 

As aulas e planejamentos deste produto pretendem refletir de maneira crítica o 

conhecimento do estudante do ensino médio quanto à sua vida na sociedade. O ensino de 

Filosofia proposto neste produto pretende, antes de tudo, informar de uma maneira apropriada 

temas que podem ser úteis na formação cidadã. Se haverá ou não uma transformação nesse 

sujeito em formação, dependerá, contudo, do que o próprio aluno fará com as informações 

recebidas.  
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4 – QUANTO À METODOLOGIA 

 

Considerando o objetivo deste trabalho, deduzem-se algumas tarefas de cunho teórico 

quanto à investigação e pesquisa conceitual em Educação e Filosofia, e outras de cunho mais 

prático, na realização de aulas e encontros didáticos. O desafio se coloca na formação para a 

cidadania, no contexto de uma sociedade democrática ordenada segundo um Estado de 

Direito, e de um mercado de trabalho estruturado na era da informação, na era do capitalismo 

e do liberalismo social. Tal formação será aqui compreendida em três diferentes níveis: 

 

(i) A inserção no coletivo. Trata-se de pensar como estimular e instrumentalizar uma 

atitude cidadã no estudante fazendo com que ele passe a ter um nível de 

consciência sobre as relações e coletividades nas quais se insere. Sem dúvida aqui 

estão envolvidas capacidades reflexivas de reconhecimento de si, de 

reconhecimento das suas próprias capacidades; de autopercepção do processo de 

socialização no qual se insere; de tomar consciência de como o si se relaciona com 

o outro em variados contextos. Isso envolve por princípio o exemplo do próprio 

professor que também tem de se inserir no coletivo. Nesse sentido, o seu esforço 

não pode se limitar às suas turmas e têm que se prolongar com a discussão de toda 

a escola, e, quiçá, dos educadores de sua região. 

 

(ii) A participação autônoma. Neste nível entra em questão como fazer com que o jovem 

seja capaz de entender que tipo de iniciativas, atitudes e comportamentos são 

determinantes nas dinâmicas coletivas e até internas subjetivas, que seja capaz de 

pensar, de planejar, de interferir, de compreender-se como fazendo parte da 

coletividade, como sendo responsável também pelo que acontece no nível coletivo; 

percebendo como esse coletivo determina a si, e como seria capaz de determinar a 

si mesmo de modo independente. Trata-se de fomentar capacidades práticas e 

deliberativas, de autonomização e responsabilização em relação a seu próprio 

comportamento, e de planejamento, liderança e gestão em relação ao 

comportamento do grupo, e processos institucionais nos quais se insere. 

 

(iii) A crítica. Neste nível busca-se fomentar o reconhecimento das formas, dos 

comportamentos, das ideologias que afetam direta ou indiretamente o estudante, 
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assim como estimular o discernimento e desenvolvimento de critérios, e sobre 

quais influências devem ser conservadas, quais devem ser resistidas, rejeitadas ou 

evitadas. Trata-se de estimular o pensamento crítico no processo cognitivo. 

Capacidades ligadas às exigências racionais do discurso, e de elaboração 

discursiva são aqui requisitadas. Um exemplo claro é o das mídias que envolvem 

os estudantes que na maior parte das vezes absorvem todo seu conteúdo e 

reproduzem sem crítica seus valores e crenças.  

 

Para isso buscar-se-á um embasamento teórico que esclareça por um lado a relação 

entre educação e cidadania, na formação de um cidadão, e por outro como o ensino de 

Filosofia de ensino médio deve estruturar-se para contribuir com essa formação. Com isso 

conclui-se uma proposta de didática sobre como se pode planejar um conjunto de aulas, 

articulando-se os princípios teoricamente embasados, as fases de preparo, de execução e 

avaliação e autoavaliação. A consequência poderá ser o resultado entre o que se espera e o que 

se pode obter.  
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5 – EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

No embasamento teórico para uma didática filosófica da Cidadania buscar-se-á as 

estruturas de sustentação de uma proposta de ensino curricular de Filosofia, dando ênfase no 

processo de formação da cidadania. Então a proposta desse embasamento é favorecer a prática 

docente que se enfrenta na sala de aula, visando organizar as práticas cotidianas, definir metas 

e objetivos, responder como preparar o conteúdo.  

Destacar-se-á neste embasamento alguns pontos de apoio, em conceitos e discussões 

de diferentes ramos do saber que sejam úteis para a preparação didática. Em cada uma há a 

tentativa de apropriação teórica e prática de algumas perspectivas, não organizadas 

necessariamente em sistema filosófico ou perspectiva teórica unificada. Serão convocados 

alguns grupos de saberes buscando pensar a cidadania no contexto educacional mais amplo: o 

das teorias psicológicas sobre aprendizagem; o da discussão sociológica sobre educação e 

escolarização; e o da discussão filosófica sobre a formação ética e cidadã. E, por fim, no seu 

desenvolvimento prático através do ensino de Filosofia no Ensino Médio. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA 

5.1.2 – Teorias de aprendizagem 

A psicologia é uma ciência humana desenvolvida com objetivo de compreender os 

processos psíquicos, de desenvolvimento biológico e neuronal que sejam constitutivos da 

formação da subjetividade. O ramo da psicologia da educação pretende investigar e conhecer 

os processos psíquicos relacionados à aprendizagem formando o conjunto das teorias de 

aprendizagem. O principal fenômeno investigado é o da agência no processo de 

aprendizagem: a questão de como o sujeito ou o quê daquilo que constitui o sujeito é 

responsável pela aprendizagem. Tais Investigações trouxeram inúmeros resultados relevantes 

para a educação de modo geral e ao cotidiano de ensino e aprendizagem dos profissionais do 

magistério.  

A psicologia da educação a partir da perspectiva construtivista passa a empreender 

uma minuciosa investigação epistemológica sobre os processos subjetivos que constituem a 

aprendizagem. Criticando especialmente as teorias behavioristas que situam a agência da 

aprendizagem no comportamento e condicionamento – que faz do aprender uma espécie de 

adestramento. A agência do aprender está no próprio sujeito que elabora cognições a partir das 

suas referências prévias, estruturas afetivas e interações socioambientais.  
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A inteligência humana não é um mero efeito das relações sociais, ou um resultado das 

condicionantes biológico comportamentais. Na realidade a inteligência é uma construção do 

espírito e não um dom inato, e passa por uma educação e refinamento aprendido 

continuamente. Compreender as etapas epistêmicas que constituem um ato de pensamento, os 

obstáculos, o corte epistemológico, as rupturas na passagem de uma etapa do 

desenvolvimento cognitivo a outro – eis o que se torna uma tarefa essencial ao educador.  

Piaget foi pioneiro ao se esforçar em suas pesquisas empíricas e elaborações teóricas 

na investigação da inteligência da criança em suas etapas de desenvolvimento cognitivo. O 

pensamento funciona no interior de um esquadro epistêmico que organiza as funções motoras 

e as funções simbólicas do sujeito, passando do nível mais operatório até o mais abstrato.  

Vygotsky complexifica o esquema de Piaget ao trazer as variáveis neuronais por um 

lado, e sociais por o outro. O psicólogo russo tendo concentrado suas investigações mais 

sobre os processos de aquisição de linguagem, mostrando como o neuronal está associado à 

mediação cultural no processo de construção de significado elaborado pelo próprio sujeito. 

Deste modo, ele consegue lançar pistas interessantes ao trabalho docente.  

Essas concepções revolucionaram as discussões pedagógicas ao mudarem o eixo do 

debate anterior centrado nas posturas do professor, no seu domínio da turma em termos de 

imposição de obediência, e no seu domínio do conteúdo da aula em termos a algo a ser 

repetido em graus avaliáveis de fidelidade presente na memória do aluno. Os construtivistas 

chacoalharam essa noção tradicional do ensino, que estava presente nas concepções 

pedagógicas da escola e sistema escolar, ao focar na subjetividade do estudante o processo de 

aprendizagem, tencionando o trabalho do professor mais na direção dos processos cognitivos 

do que na lógica dos argumentos. 

A função docente deve ser a do mediador que facilita a aprendizagem. Algo que nos 

termos de Vygotsky significa a transposição de uma "zona proximal de desenvolvimento". E 

em Ausubel temos a questão da "aprendizagem significativa" que dá continuidade a essa 

discussão. Para ele a aprendizagem para ser significativa (e não uma memorização mecânica) 

precisa haver alguma relação com informações já conhecidas pelo sujeito. O que significa que 

só se pode chegar a uma compreensão de uma noção nova a partir de uma ou mais noções 

antigas. Isso aponta para a tarefa docente da preparação didática em uma aula expositiva, que 

aponta para a necessidade de uma etapa de "contextualização" na qual se evoca conceitos e 

referências do estudante com o fim de estabelecer um nexo lógico e um vínculo estrutural 

com a noção que se queira introduzir em uma aula.  
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Com Bandura surge a Teoria Social Cognitiva (TSC), que traz uma noção muito 

importante que é de autorregulação de aprendizagem. A “autorregulação de aprendizagem” é 

o que ocorre quando desenvolvemos capacidades de organização, execução e autoavaliação 

em um processo de aprendizagem. Significa que é o próprio sujeito se torna capaz de ser o 

agente do aprendizado, definindo metas, determinando procedimentos que irão funcionar 

(segundo crenças de autoeficácia) e monitorando quanto de fato se está aprendendo ou não. 

A autorregulação de aprendizagem é uma capacidade metacognitiva, porque além de  

cognitiva nela está a dimensão reflexiva da própria cognição. Quando instrumentalizada, por 

meio de uma tomada de consciência de seus processos, pode servir para alavancar todo tipo 

de aprendizagem. Pessoas bem sucedidas no meio acadêmico, em geral dominam processos 

de autorregulação de aprendizagem, o que pode ser observado quando organizam suas 

próprias maneiras de estudar e elaborar pesquisas. Por exemplo, quando o sujeito organiza um 

espaço limpo, organizado e tranquilo, no qual reserva um horário diário, ou quase diário, para 

leitura de textos e escrita de resumos e resenhas, está exercendo a autorregulação em um nível 

prático e próprio. 

A TSC de Albert Bandura
1
 se esforça por formalizar e estruturar conceitualmente a 

autorregulação que ocorre nos casos de sucesso prático de aprendizagem, descrevendo 

princípios, e estratégias (que ele chama de "constructos") que estão na orientação do processo 

metacognitivo. Uma vez formalizados esses constructos, eles podem ser tematizados e ajudar 

na formação docente definindo alguns pontos estratégicos a serem perseguidos, de modo a 

traçar fundamentos de processos cognitivos, que independentemente do conteúdo cognitivo a 

ser trabalhado na disciplina escolar ensinada, irão nortear e facilitar a aprendizagem dos 

estudantes. 

 

 

                                                 
1
 Considerado a partir da leitura apresentada em MOREIRA, Marcele Resende & XÁVIER P DA 

SILVA, Kátia (Orgs.). Teoria Social Cognitiva e a formação do professor pesquisador: reflexões, 

pesquisas e práticas. Curitiba: CRV, 2016. Pp 53-94.  
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5.1.3 – A Sociologia da educação  

A sociologia é uma ciência humana que nasce com o advento da sociedade moderna. 

Ela busca refletir processos sociais que são constitutivos do modo de vida do homem 

moderno, esse que vive em uma sociedade capitalista capaz de aglutinar uma quantidade 

incrível de indivíduos em um mesmo espaço de convivência.  

Um fenômeno muito importante dessa sociedade moderna é a educação, pois nela 

passa a existir um processo de escolarização e educação para as massas, algo que é inédito na 

história da humanidade. O que significa que o processo educacional deixa de ser privilégio de 

uma determinada classe ou elite e passa a difundir-se amplamente nos diversos setores da 

sociedade. E é claro que a maneira como se concebe a sociedade impactará na maneira como 

se consegue a educação e o dispositivo escolar.  

 As teorias clássicas formam um trio composto pela tendência funcionalista que tem 

sua origem em Durkheim, pela tendência materialista que tem seu fundador em Karl Marx e 

por fim há a tendência que tem sua origem em Max Weber.  

Em Durkheim vemos a sociedade concebida como um todo orgânico, seus processos 

são entendidos como funções tais como em um organismo e seus conflitos, excessos ou 

insuficiências são entendidos como disfunções ou patologias sociais.  A sociedade é por ele 

concebida a partir da noção de fato social que consiste em pensar a dimensão social pelos 

processos de coesão e solidariedade entre os indivíduos a partir de estruturas ou funções que 

os precedem. A educação para ele é concebida como processo de perpetuação de valores pelo 

qual as gerações do passado transmitem seus modos de vida para as gerações do presente e 

futuro. A educação é assim concebida como um processo basicamente de conservação 

cabendo aos professores e sistema escolar ativamente moldar socialmente indivíduos para se 

adaptarem à vida adulta.  

Marx por sua vez entende a sociedade como movida por conflitos estabelecidos entre 

as classes sociais e econômicas. Diferente de Durkheim, para ele a sociedade é dinâmica está 

sempre mudando, porém isso envolve um processo de dominação de classe. No caso, a classe 

dominadora estabelece os parâmetros físicos, sociais e existenciais aos quais a classe 

dominada terá de incorporar-se.  Em especial a sociedade moderna é para Marx determinada 

pelo capitalismo e isso significa basicamente que a classe dominante é a burguesia entendida 

como a classe constituída pelos indivíduos detentores dos meios de produção, enquanto a 

classe dominada é a classe trabalhadora que não detém os modos de produção, sendo somente 

proprietária de sua própria força de trabalho, essa que tem de vender no mercado de trabalho 
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para conseguir sua subsistência. Outro aspecto importante do materialismo de Marx é 

compreender o trabalho do trabalhador moderno como alienado o que significa que ele está 

apartado, separado e estranhado daquilo que produz, tanto no nível do resultado financeiro 

que é expropriado para o patrão na forma de lucro e mais-valia; como no nível da lógica da 

produção, pois a especialização faz tomar consciência apenas de uma fração do processo, 

escapando-lhe a compreensão da totalidade sistêmica na qual insere seus esforços. E mais 

além, assim como ao trabalhador lhe escapa à consciência o processo produtivo no qual se 

insere também lhe falta consciência de como funciona sua participação no todo da sociedade.  

Marx apresenta assim uma crítica ao modo de produção capitalista, este que 

transforma o trabalho em uma forma de alienação, enquanto que em outras sociedades o 

trabalho é uma forma do homem construir sua própria identidade, modo de ser e lugar na 

sociedade. O capitalismo transformou o trabalho em alienado, e a classe trabalhadora é 

dominada através do processo de alienação e expropriação daquilo que produz pelo trabalho. 

Na crítica de Marx ao capitalismo, por ele ensejar um tipo de sociedade calcada no 

“trabalho alienado”, se encontra também uma crítica à educação moderna, que mostra que a 

história da escolarização das massas produz o tipo de educação que mantém a classe 

trabalhadora alienada.  

E por fim, para Max Weber a sociedade é pensada a partir dos indivíduos, o processo 

social para ele é pensado como “ação social”, que consiste nas ações conscientes intencionais 

dos indivíduos que formam padrões formais típicos observáveis quando se considera a 

sociedade como um todo. Para ele, é muito importante pensar como se estabelecem os 

fenômenos da autoridade e das relações de poder. Segundo o autor existem três formas básicas 

de dominação, em cada sociedade ou instituição irá prevalecer alguma delas, sem inexistir de 

todo alguma das outras.  

Uma forma é a dominação “tradicional” que se dá através das tradições; outra é a 

dominação “carismática” que se dá através do caráter excepcional extraordinário de 

determinada liderança; e por fim há a dominação “burocrática” definida pela racionalidade e 

impessoalidade. A modernidade é compreendida para Weber menos pelos processos 

econômicos exclusivos, mais pela lógica e racionalidade que se expandem com a 

concretização da dominação burguesa da sociedade e consolidam um modelo de sociedade 

baseado na burocracia.  

Junto a Marx, Weber aponta para uma fonte da crítica à sociedade moderna, não pelo 

“modo de produção” capitalista, mas pela dominação burocrática. Essa linha de crítica pode-se 

encontrar, por exemplo, em Franz Kafka que mostra como a burocracia em sua fria imparcialidade 
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pode ser perversa e voraz com os indivíduos.  A partir dos seus conceitos, Weber distingue os 

grandes modelos de educação presentes em sociedades: o da pedagogia carismática em geral 

relacionada à formação sacerdotal e ritual, na qual indivíduos aprendem a desenvolver e explicitar 

singularidades extraordinárias; a pedagogia do cultivo, presente nas sociedades tradicionais – 

especialmente na sociedade patriarcal na qual a erudição e o cultivo cultural e sentimental eram 

marcas de uma elite aristocrática; e, por fim a pedagogia do treinamento que tem como 

característica educar os jovens a cobrir procedimentos, adequar meios a fins, a serem eficientes.  

Tomando o viés crítico desses autores se pode concluir que a escola das massas não 

educa para singularidade tão pouco para o cultivo da individualidade, mas para a adequação 

social através da correspondência a exigências procedimentais e técnicas próprias de uma 

sociedade dominada pela burocracia. E ainda que essa dominação metódica e “burocrática” 

serve ao interesse de classe, da classe burguesa dominante, que busca na escola das massas 

reproduzir padrões de desigualdade e hierarquias de poder dos status quo, sem abrir espaço 

efetivo para a reflexão, a crítica e contestação. A sociologia dos meados do século XX em diante 

irá justamente associar a perspectiva crítica da sociologia dos clássicos – em especial Marx e 

Weber – para criticar os processos de democratização e ampliação do ensino através de escolas.  

 

5.1.3.1 – A Escola e a reprodução social das desigualdades 

A escola é uma construção histórica, surge na transição das sociedades do Antigo 

Regime para as modernas sociedades industriais calcadas no capitalismo liberal e no sistema 

de Estados-Nação. A Escola traz a marca desse contexto de surgimento, sua função se torna a 

de instrumentalizar o indivíduo com as capacidades e saberes supostos ao desenvolvimento 

nacional. A escola está ligada de modo indissociável às revoluções burguesas (a liberal e a 

industrial) dos séculos XVIII e XIX, e seu destino acompanhará os das sociedades que foram 

construídas sobre a base de tais revoluções. Rui Canário
2
 distingue em sua análise sociológica 

três momentos significativos na constituição do aparelho escolar, um primeiro um tempo de 

certezas há uma harmonia entre a pretensão e a realidade escolar; um segundo, o tempo de 

promessas quando o desenvolvimento exponencial da produção capitalista foi acompanhado 

de uma democratização do acesso à escola, que prometia com essa ampliação uma maior 

inclusão econômica e social; e um terceiro momento, tempo de incerteza no qual a escola se 

                                                 
2
CANÁRIO, Rui. "A Escola: das 'promessas' às 'incertezas'" In Educação Unisinos, 12(2), 

maio/agosto 2008, pp.73-81. 
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mostra como produtora e reprodutora de desigualdades, ao mesmo tempo em que deixa de 

figurar como um papel fundamental na formação dos aparelhos do Estado-nação, e mesmo 

estes deixam de ter um papel preponderante na organização política da sociedade. São três os 

momentos assinalados por Rui Canário, nos quais a escola aparece como objeto sociológico.  

A Escola viveu um tempo de certezas, segundo o autor, no período que vai da 

Revolução Francesa até o fim da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento que a escola 

surge estão supostos dois grandes fenômenos correlatos, a invenção da infância e o advento da 

relação pedagógica. Até essa época, a criança era considerada um adulto em menor escala, e 

com o surgimento das preocupações culturais com a infância temos a consideração de que a 

criança tem necessidades próprias, precisando por isso de cuidados e preocupações especiais. 

A relação pedagógica como tal, também não existia previamente, isto é, uma relação onde um 

educador se relaciona com uma criança ou jovem com fins exclusivos da aprendizagem. Esse 

período se caracteriza pela "certeza", pois a educação escolar funciona em harmonia com os 

objetivos externos que a precedem (constituição do Estado-Nação) e também com os 

objetivos internos (capacitação do infante para o que se espera dele na sociedade).  

A escola surge respondendo às exigências do imaginário social orientado pela 

ideologia burguesa liberal ascendente: construção de uma meritocracia; e a consolidação das 

línguas e culturas nacionais a partir de disciplinas escolares. Nesse sentido, a modernização 

das sociedades se dá pelo fortalecimento das valorações individualistas, e a escola reforça tal 

paradigma ao desenvolver uma valorização do mérito individual na conquista de 

oportunidades via formação escolar.  

Em um momento imediatamente posterior à Primeira Guerra, a escola se encontra em 

um tempo de “promessas”, no qual deixa de ser uma escola de elites e passa a ser uma escola 

de massas propriamente dita, associada a um otimismo em relação à formação escolar que se 

desenvolve em torno de três promessas básicas: desenvolvimento, mobilidade social e 

igualdade. O autor fala da Europa; no Brasil esse processo só ocorre de fato em meados dos 

anos oitenta. Esse foi o tempo marcado pela articulação entre capitalismo industrial e a 

democracia política, regulado pelo modelo fordista onde produção em massa se apoia em 

consumo de massa, fomentando crescimento econômico, ganho salarial e desenvolvimento de 

vínculo laboral estável, no qual o Estado (de bem-estar social) aparece como o aplanador dos 

conflitos sociais por oferecer acesso generalizado a bens e serviços sociais. Nesse contexto 

ideológico, o progresso econômico aparece implicado na qualificação escolar das populações.  

A "explosão escolar" que teve seu auge nos anos 60 se torna interesse fundamental, 

lugar prenhe de expectativas, tanto para os indivíduos que veem na formação escolar uma 



25 

 

forma de realizar a promessa de mobilidade social; como para a classe governante que deseja 

o desenvolvimento nacional; como também para o interesse democrático da nação como um 

todo, na medida em que a escola pode ser o lugar onde a igualdade se produz e as 

desigualdades sociais são combatidas e amainadas.   

Contudo o avanço das pesquisas sociológicas trouxe à tona aspectos que ficavam 

encobertos nessa consideração ideológica acerca da escola. O próprio Estado gestor do 

sistema escolar passa sob a perspectiva sociológica a se revelar como gerindo a escola como 

se gere uma grande empresa: segundo os princípios ordenadores da produção industrial em 

massa, e, portanto, reproduzindo as contradições próprias a esse modo de produção. A escola 

é desmascarada, vê-se a partir de então que não há uma "relação de linearidade entre as 

oportunidades educativas e as oportunidades sociais"
3
, nem tampouco "uma relação linear 

entre democratização de ensino e um acréscimo de mobilidade social ascendente."
4
  

Costuma-se chamar a essa perspectiva de "sociologia da reprodução" por buscar 

evidenciar os efeitos de reprodução e amplificação das desigualdades presentes no sistema 

escolar. De certo que a "explosão escolar" (no caso brasileiro consolidada nos anos 90 com a 

universalização do ensino básico e fundamental) não trouxe uma sociedade mais harmoniosa, 

não ampliou as oportunidades dos indivíduos menos favorecidos, tampouco diminuiu a 

distância que separa os países "desenvolvidos" dos outros.  

A sociologia deflagra uma crise no imaginário liberal da escola, talvez não por acaso, 

tem o desenvolvimento nos idos dos anos 70, momento em que são deflagradas as crises do 

petróleo, e do desenvolvimento do capitalismo industrial como um todo. A partir de então a 

escola passa a ser experimentada em um tempo de “incertezas”, a formação escolar não é 

mais capaz de prometer para ninguém, indivíduo ou nação, ser um instrumento eficaz de 

desenvolvimento econômico e avanço social. Nesse período há um "deslocamento dos centros 

de poder para os grandes grupos econômicos internacionais, e para órgãos de regulação 

supranacionais", causando uma diminuição da importância dos Estados Nacionais que passam 

a funcionar em torno desses novos centros. Trata-se do fenômeno da Globalização, 

caracterizado pela "progressiva liberalização dos mercados, traduzida na liberalização das 

divisas e dos capitais independentemente das fronteiras nacionais"
5
.   

 

                                                 
3
 Idem, p. 75.  

4
 Idem.  

5
Idem, p. 76. 
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Nesse contexto, a escola deixa de ser percebida como o "monopólio legítimo da 

certificação dos saberes"
6
, pois uma vez o Estado Nacional deixando de ser o centro, a função 

da formação escolar de assegurar a reprodução de uma cultura e de uma força de trabalho 

nacional deixa de fazer sentido. Deste modo, a escola deverá orientar-se segundo não mais o 

critério da coesão nacional, mas somente segundo o critério econômico mesmo, o mercado 

engoliu a nação; e também ela não mais será guiada pela busca da qualificação individual, 

mas pela busca de um "regime mais fluido de competências definidas em contexto do 

trabalho"
7
. Algo que acompanha a transição do sistema de produção fordista para o toyotista, 

e todas transformações de um Estado de Bem-Estar que buscava assegurar o pleno emprego, 

para um Neoliberal que busca assegurar a nova ordem do mundo do trabalho ("desemprego 

estrutural de massas e precarização de vínculos laborais"
8
).  

A escola avança em sua expansão mais associada a essas mudanças no mundo do 

trabalho, verifica-se o aumento da "discrepância entre o aumento da produção de diplomas 

pela escola e a rarefacção de empregos correspondentes"
9
. O paradoxo da ampliação da escola 

é que não é possível (segundo Bernard Charlot citado pelo autor) "democratizar o elitismo". 

No final das contas no mundo globalizado, a escola acaba por perpetrar a formação de uma 

massa de desempregados funcionais e a precarização dos vínculos de trabalho.  

A força dessa época se impôs contra a melhor das intenções, como por exemplo, a 

reforma educacional brasileira capitaneada por Darcy Ribeiro, mas solapada pelas revisões e 

emendas que deram o tom neoliberal presente na LDB de 96 – tempos de euforia acerca da 

Globalização. A luta para fazer da escola algo diferente é algo muito difícil.   

Pode-se ver como esse processo em que a escolarização deixa gradativamente de ser 

uma forma de inclusão social fica sintomatizado pelo desinteresse geral dos alunos na 

formação geral. Quantos estudantes se sentem desmotivados por que não veem sentido na 

formação escolar? Isso é perceptível. Mesmo que não seja de fato em todos os casos, a 

universidade ocupa um imaginário mais claro de qualificação para o trabalho. E aqueles 

alunos que não têm esperança de entrar em uma universidade, veem pouco sentido na 

formação escolar. Por outro lado, a falta do diploma acarreta a diminuição de oportunidades 

em empregos que exigem mão de obra semiqualificada.  

 

                                                 
6
Martucelli citado em Idem, p. 76. 

7
Idem, p. 77. 

8
 Idem. 

9
Idem, p. 78. 
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Essas contradições são ressaltadas para quem lida com o ensino noturno, em especial 

nas turmas de EJA. Muitos que estudam à noite tiveram que abandonar seus estudos diurnos e 

retornaram após uma trajetória de situações precárias e precarizantes. A escola aparece com 

um espaço de esperança, de “melhorar na vida”, eventualmente entrar em uma universidade, 

quem sabe pública? 

Porém a escola atual não pode oferecer muito, como de fato preparar um indivíduo 

para se inserir no que há de mais tecnológico, inventivo, qualificado e bem remunerado na 

indústria hoje – o que passaria pelo uso rotineiro da tecnologia, especialmente do computador.  

Com tudo isso, ainda assim, pode-se entrever um sentido para se ensinar em geral, em 

especial se ensinar filosofia na escola de hoje. Uma disciplina de Filosofia pode servir de 

auxílio para reconhecer e entender melhor a dinâmica do mundo e suas desigualdades. Algo 

que certamente pode ser feito por outras disciplinas de humanidades como a Geografia, a 

História e a Sociologia, entre outras. Entretanto, a Filosofia na sua especificidade pode ajudar 

no estabelecimento de questões, por exemplo, sobre os porquês da miséria e do luxo, do 

sucesso e do fracasso, do mérito ou da infâmia etc. E com isso ajudar ao sujeito a encontrar 

seu lugar no mundo, e em sua busca por estratégias de inserção, participação e/ou 

transformação do mundo.  
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5.1.4 – O problema filosófico da formação ética e cidadã 

A filosofia é uma atividade racional disciplinada que permite ao homem tomar 

consciência do processo social, natural, ou existencial no qual ele está inserido. Ela é um 

saber mais reflexivo do que objetivo. Seu campo é o da reflexividade humana, mais amplo do 

que o da objetividade científica. A Filosofia da Educação abrange todo o campo da reflexão 

sobre a educação – se refere tanto à filosofia “espontânea” dos educadores e reformadores da 

educação quase sempre apoiada diretamente em determinada prática, quanto a que é feita pelo 

filósofo que se apoia em um sistema de pensamento. Há talvez ainda uma terceira 

possibilidade de filosofia da educação: a do filósofo-educador, que de alguma forma reflete e 

pratica um conceito de educação. Em todo caso, tanto o que concebe pelo concreto, como 

pelo abstrato teórico, ou o que usa as duas coisas – em todos esses casos temos uma reflexão 

filosófica sobre educação. E nisso está implicada uma série de questões e desafios.   

A reflexão filosófica aponta para o fundamento teórico da prática educacional, e por 

isso aparecem questões como qual é a natureza do pensamento, das relações políticas e sociais 

entre os homens, dos valores éticos, dos valores estéticos – e a maneira como cada educador 

encara tais questões define um determinado tipo de prática pedagógica.  

Consideremos um exemplo importante para o campo. O educador e filósofo Demerval 

Saviani defende uma perspectiva dialética no campo da lógica e epistemologia, o que lhe faz 

criticar a ideia de fundamentar a educação na lógica formal presente na pedagogia clássica e 

escola tradicional.  

Pode-se destacar um problema bem específico nesse campo, o da formação ética do 

cidadão. Os filósofos antigos e modernos trazem esse tema à tona quando estão discutindo 

sobre como é e qual é a formação ética desejável.  

O Filósofo David Carr escreveu um livro em que pensa a formação ética e cidadã 

desde os sofistas na Grécia até os inovadores pedagógicos do século XX. Ele busca nos 

principais pensadores a maneira como responderam a questão sobre o ensino das virtudes. Ele 

busca distinguir a visão clássica da visão moderna acerca da questão da formação ética. Sua 

análise começa chamando atenção aos professores que sua tarefa cotidiana tem tudo que ver 

com formação ética e ensino de virtudes e isso exige mais do que a preparação do conteúdo de 

uma aula.  

Poderíamos expressar isso ao afirmar que enquanto o problema pedagógico maior 

na educação científica diz respeito a como fazer Faraday ou Einstein entrar na cabeça de 

nossos alunos, o principal problema pedagógico da educação moral diz respeito a como os 
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professores fazem a decência, integridade, virtude e justiça entrarem em seus próprios 

corações
10

. 

Pode-se deixar de lado a aparição nesta passagem de uma concepção de ensino de 

ciência segundo o “método bancário” no qual o educador despeja seu saber sobre o estudante, 

que foi tão criticada por Paulo Freire e por todos aqueles que souberam entender as 

contribuições dos construtivistas para o debate. Interessa aqui remarca algo que o autor fala de 

significativo para a questão da formação ética do cidadão. Para ele a formação ética se dá 

mesmo através de exemplos e não de ensinamentos. O professor que queira influenciar 

positivamente na formação moral de seus alunos terá de exibir um comportamento 

paradigmático de alguma excelência ética na sua conduta, sendo assim notado e bem ou mal 

mimetizado ou no mínimo referido. O problema da formação docente reflexiva envolve não 

apenas o desenvolvimento de métodos e técnicas de aprendizagem, mas também o mínimo de 

compreensão do funcionamento da moralidade. O senso de responsabilidade e capacidade de 

autocontrole se ensina manifestando-se.  

A atividade filosófica tem esse caráter reflexivo, que opera sobre aquele que a realiza. 

E um educador qualquer precisa da filosofia em algum nível se quiser esclarecer quais os 

pressupostos que orientam sua prática docente, para eventualmente revê-los. E para isso 

desenvolver a percepção como a reflexão sobre a conduta em geral está baseada sempre em 

uma determinada maneira de agir. E fica claro também que o estudante olha menos para os 

valores éticos contidos na sua teoria ou pressupostos teóricos, e muito mais para a prática 

efetiva e cotidiana na qual os valores éticos são exibidos muitas vezes sem o agente dar-se 

conta plenamente disso. Em especial o professor de Filosofia poderá abordar essas questões 

da formação ética tematizando-as em sua aula, apresentando argumentos, conceitos e formas 

da experiência moral relevantes para debates esclarecedores e estimulantes nesse campo. 

  

5.1.4.1 – Cidadania e Educação no pensamento filosófico 

A noção de cidadania nasce e cresce com a de Cidade, mais precisamente com a de 

polis na Grécia Arcaica, que em geral é traduzida por “Cidade-Estado”. Cidadão é todo aquele 

que é um membro participativo de uma cidade, o que significa que a cidadania implica na 

responsabilidade pelo destino comum à Cidade, comportando uma série de tarefas de 

normatização, controle e decisão sobre o que deve ser feito.  

                                                 
10

 CARR, David. Educating the virtues: an essay on the philosophical psychology of moral 

development and education. London: Routledge, 1991, p. 11. Tradução nossa.  
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Como as Cidades-Estados são de dois tipos: aristocráticas e democráticas, podemos 

ver como as noções de cidadania variam diretamente conforme as diferenças do modelo de 

regime político. No regime aristocrático temos uma cidadania de caráter elitista, na qual 

apenas membros de certas famílias nobres fazem parte efetiva do governo da Cidade-Estado. 

Esse é o modelo em que poucos governam, e esses são definidos segundo o critério do sangue 

ou nascimento. Quanto ao regime democrático, no qual o povo (demos em grego) é que é o 

soberano, não importando definitivamente o sangue ou a riqueza, e mais a capacidade de 

argumentar e participar pelo discurso das decisões – o critério do convencimento é a 

persuasão
11

. 

No regime democrático há o tipo de cidadania que é refletido pela Filosofia, e envolve 

um regime de liberdade e igualdade entre os cidadãos, que em geral são todos os homens 

adultos na cidade. Porém nem todos que convivem no espaço da cidade serão os cidadãos, há 

sempre os excluídos, que no caso dos gregos eram sempre as mulheres, as crianças, os 

estrangeiros e os escravos. 

Nesse contexto, surge a discussão da formação para a cidadania. A cidadania significa 

fração de poder dos sujeitos em um regime político, especialmente no democrático. Formar 

para a cidadania envolve fazer cada cidadão entender sua própria potência, possibilidades, 

capacidades de atuar e transformar o espaço comum que constitui a política; e também que 

tipo de vício ou defeito precisa ser evitado e desestimulado desde cedo nos jovens. A questão 

da cidadania moderna segue também a mesma linha, só que no contexto da política e da 

racionalidade específicas à modernidade. Isso se percebe mais claramente na distinta forma de 

conceber-se a liberdade em cada um desses períodos históricos. 

A Filosofia clássica está para a cidadania democrática antiga assim como a Filosofia 

moderna iluminista está para as experiências democráticas no interior do Estado moderno. 

Entretanto cabe ressaltar que o processo democrático grego tem importantes diferenças com o 

que surge na modernidade europeia. Benjamim Constant em um texto conhecido
12

chama 

atenção para o fato que os modernos buscam garantir pelo Estado as "liberdades civis", que 

                                                 
11

Essa distinção persiste no período clássico, tendo Esparta como o Estado aristocrático por 

excelência, e a Atenas como Estado democrático por excelência, ambos até hoje imitados. Para 

maiores distinções ver BARROS, Gilda. “A liberdade democrática na Grécia clássica – Atenas” In: 

International Studieson Law and Education 18 set-dez 2014 CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ. do Porto. 

Disponível em <http://www.hottopos.com/isle18/57-68Gilda.pdf>, acesso em 20/06/17.  
12

 CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. Tradução de Loura 

Siveira. Disponível em <http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/Constant_liberdade.pdf>, Acesso em 

20/06/17. 
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significa a não interferência do Estado nas questões privadas, e os antigos buscam as 

"liberdades políticas" que implicam na total interferência do indivíduo privado nos assuntos 

do Estado.  

Os antigos sofriam a desvantagem de que o Estado interferia em qualquer assunto da 

vida privada como casamento, religiosidade, costumes. Os modernos se libertam disso por 

razões muito complexas, mas que têm muito a ver com a necessidade da liberdade privada 

para o funcionamento de uma economia de mercado, e por isso o Estado Moderno nasce com 

o compromisso de garantir as liberdades individuais ligadas, sobretudo ao regime da 

propriedade privada. Por outro lado, ao gerir sociedades muito mais complexas, o Estado 

Moderno não consegue admitir a participação efetiva dos seus cidadãos no funcionamento 

ordinário, senão por meio da representação e do ordenamento burocrático.  

O cidadão moderno tem garantias do Estado de que sua vida privada será protegida e 

liberada, por outro lado detém um grau de participação muito remoto em relação ao que de 

fato é decidido politicamente. Já o cidadão da democracia antiga não detém uma vida privada 

dissociada dos interesses estatais, porém ele de fato é capaz de participar ativamente do seu 

funcionamento. Na democracia clássica, ainda que houvesse um critério bastante restrito 

sobre quem fosse o cidadão, o que excluía mulheres, estrangeiros e escravos, uma vez sendo 

cidadão o sujeito podia influir diretamente no destino da sua Cidade-Estado. Na Cidadania 

moderna o modelo do Estado-Nação impõe uma jurisdição prévia restringindo as liberdades 

individuais, mas que também depende sua legitimidade de governo na medida em que 

consegue garantir um nível de liberdade, pelo menos o suficiente para a formação do livre 

mercado. 

O que separa o mundo e a filosofia do período clássico e do moderno está na 

concepção de liberdade que varia em função do regime político, e do tipo de racionalidade 

que comanda o pensamento. Os antigos em suas sociedades desenvolveram uma noção de 

política a partir da experiência da Cidade-Estado, e de uma formação de saberes racionais, 

que tiveram a filosofia na sua ponta de lança, voltados mais para um tipo de racionalidade 

mais intuitiva e contemplativa.  

Os modernos se caracterizam pela sua a criação de Estados-Nação, desenvolvimento 

máximo de suas forças produtivas, e mercados, e pelo surgimento de um novo tipo de 

conhecimento representado pelos inventos e descobertas que o método científico trouxe e 

desenvolveu. Esses aspectos impactam no conceito moderno de cidadania e na ideia de 

liberdade que lhe subjaz. Os modernos desenvolvem um tipo de saber baseado no controle e 

quantificação da natureza; sua liberdade é assim concebida mais no campo legislativo que no 
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deliberativo, como era com os antigos. Seus regimes políticos constitucionais se baseiam mais 

na soberania do território, no controle e gestão da circulação de pessoas e mercadorias em 

suas cidades; isso articulado segundo um bem comum nacional; eventualmente associado a 

uma soberania popular. A liberdade dos modernos é da determinação autônoma, associada à 

heteronomia legitimada consensualmente, não é definida como nos antigos pela participação 

direta no destino político, mas pala participação correta no sistema de obrigações e acordos 

geridos pelo Estado, mais pela subordinação do que pela iniciativa política própria; e isso no 

contexto de uma racionalidade mais voltada para a eficácia operacional e objetividade 

científica.  

A Filosofia contemporânea por sua vez, vem trazendo inúmeros questionamentos 

críticos à essa concepção da formação ética do cidadão calcada na obediência civil, e defesa 

da propriedade privada. Arendt e Foucault criticam o modelo da cidadania moderna 

justamente pelo oposto do que defendem liberais como Constant.  A cidadania moderna não é 

a que separa governo político do governo individual e doméstico da conduta, mas, muito pelo 

contrário, é o sistema de poder e controle da sociedade que alcança níveis da intimidade 

nunca antes sonhados.  

E não por acaso a filosofia contemporânea encontra na cidadania grega um modelo de 

separação entre indivíduo e sociedade a ser admirado. No caso de Arendt por restringir as 

relações de dominação no âmbito privado doméstico, da economia e governo das crianças, 

mulheres e escravos, deixado livre agora para o exercício da disputa de poder pela opinião 

livre de coerção. Tal distinção ficando perdida quando é criado um governo econômico da 

sociedade no qual a coerção opera em todos os níveis, impedindo a criação de um autêntico 

espaço público livre de relações autoritárias.  

Foucault por sua vez irá ver na distinção entre governo de si e governo dos outros, 

feita no classicismo greco-romano, os valores associados à distinção ética e uma “estilística 

da liberdade”. Tal contexto de liberdade vive obliterado no contexto de um governo dos 

indivíduos enquanto seres biológicos (biopoder) e massa demográfica populacional 

(governamentalidade), distinções que são próprias da gestão governamental moderna e 

contemporânea. 

Ainda assim o mundo contemporâneo não apresentou modelo de cidadania, outro que 

o iluminista moderno, por mais devastadores que foram suas críticas no plano filosófico, ou 

foram mais ou menos bem sucedidos os experimentos socialistas do século XX. É nesse 

modelo mesmo que se pode hoje apoiar-se. A dificuldade é superar o imaginário liberal de 

uma autoconsciência obediente e de uma liberdade vigiada, para um exercício da consciência 
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crítica e da liberdade das iniciativas mais “livre” e autêntico. De todo modo começa-se por 

querer formar um cidadão ao modo iluminista mesmo. A escola contemporânea falha ao 

abandonar o autoritarismo da escola clássica e pedagogia tradicional se não souber sofisticar a 

formação da cidadania, apontando para outras formas e não simplesmente abrindo mão de ter 

um papel ativo na formação ética e cidadã de seus estudantes.  

 

5.1.4.2 – A educação do desejo 

Um modo de se compreender melhor a visão antiga e a moderna no campo da 

formação ética do cidadão está em acompanhar o debate acerca da educação do desejo, como 

faz, por exemplo, Carr no livro acima citado discutindo o que ele entende por “educação das 

virtudes”. O modelo antigo se forma em um debate de três posições, organizado 

especialmente em dois tipos de oposição. De um lado sofistas defendendo um tipo de 

formação mais técnica e “humanística” e do outro os filósofos como defendendo uma visão 

mais afinada com a formação científica. E no interior da filosofia outra oposição, há o Platão 

que defende uma formação ética mais voltada para o desenvolvimento do intelecto, e 

Aristóteles que defende uma visão mais voltada para a prática.  

Na modernidade há também uma tricotomia análoga, por um lado opondo 

contratualistas e iluministas, por outro no interior do iluminismo opondo uma visão mais 

racionalista de outra mais passionalista. Na primeira oposição encontramos Hobbes, Hume, 

Locke, no qual a cidadania é pensada pela restrição jurídica da liberdade, cujo ápice é 

certamente o modelo hobbesiano, e pela forte tendência a um relativismo gnosiológico na 

tendência mais empirista desses autores, cujo ápice certamente está em Hume. Esses autores 

irão se opor fortemente aos iluministas mais radicais como Kant e Rousseau, na medida em 

que de fato não enxergam na formação algo senão a repressão dos instintos e o controle social 

cujo fundamento ficaria em coisas com a tradição convencionada e os costumes estabelecidos, 

algo que resulta no pouco ou pouquíssimo papel que fica atribuído para a educação e 

instrução formal nesse processo. Por sua vez os iluministas se opõem entre si em um polo em 

que direciona esse processo mais para as faculdades racionais, como no modelo kantiano, que 

em grande medida orienta a pedagogia clássica, e o outro polo, o rousseauniano que coloca a 

educação sentimental como um eixo central, abrindo espaço para um papel dos processos 

psicológicos e de maturação cognitiva, que irá nortear grande parte do humanismo 

pedagógico mais progressista.  
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Em resumo, temos um modelo ético antigo e outro moderno, em cada um há um 

“tripé” de posições filosóficas que pensa um papel distinto para a formação ética do cidadão.  

Carr consegue desenvolver essas distinções ao discutir a dinâmica de educação do desejo 

subjacente ao tipo de formação ética que prescreve cada uma dessas concepções de cidadania.  

 

*** 

No campo da discussão antiga havia de um lado os sofistas, que em geral eram 

estrangeiros, e se inseriam na sociedade ateniense vendendo discursos, ajudando por 

remuneração a cidadãos prepararem seus discursos, e, sobretudo tutoreando e ensinando 

jovens de famílias ricas a se formarem bons oradores e discursadores para a participação no 

contexto da ágora. Seus fundamentos teóricos e sua concepção pedagógica eram centrados na 

ideia de que todos podem se capacitar para a uma vida cidadã e democrática, e da formação 

através da Arte Retórica. E do outro lado havia os filósofos, que desde Sócrates vinham 

discutindo o papel do cidadão em uma democracia, porém diferente dos sofistas, buscando os 

fundamentos da prática política e da formação ética em algum princípio de caráter universal.  

O ensino concebido pelos sofistas reflete um ceticismo (e certo cinismo) quanto ao 

nosso conhecimento da experiência, e propõem uma noção convencional ou tradicional na 

base dos valores e princípios da ação. Enquanto que filósofos como Platão e Aristóteles 

buscavam esse fundamento em algo mais sólido – Platão no conhecimento, e Aristóteles na 

práxis. Na discussão entre sofistas e filósofos surge uma oposição forte e perene entre 

Retórica e Filosofia como disciplinas fundamentais na formação ética e política, o que se 

encontra mais tarde na contraposição entre a noção de formação ética iluminista democrática 

que defenderá certo racionalismo afinado com as ciências da realidade em relação ao 

humanismo renascentista que se funda nas disciplinas históricas e na arte retórica romana.  

A questão dos filósofos clássicos gregos é de como o homem é capaz por sua escolha 

deliberada atingir um modo de vida pleno, o que eles chamam de “felicidade”.  Para isso será 

necessário um conjunto de ações que sirvam ao fim último da felicidade – as virtudes ou 

excelências individuais. Uma ação ou disposição é virtuosa quando realiza o melhor de uma 

capacidade humana. Coragem, Temperança e Justiça são virtudes na quais os indivíduos 

realizam um bem para si e para os outros na polis.  

A diferença de Platão para Aristóteles está na maneira como cada um concebe as 

virtudes, e o aprendizado dessas.  Platão, pelos menos se destacarmos suas teoria nas 

chamadas “obra de juventude”, detém um modelo de formação ética voltado para o 

conhecimento abstrato das ideias morais e da superação do domínio das paixões pela conduta.  
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Virtude para ele é quando a razão domina a paixão, quando o impulso é capaz de 

ouvir a voz da razão. Platão tende a sustentar que as paixões e apetites têm em geral um 

papel negativo, como fonte da tentação, a perversão e erro. A principal função da razão 

seria nos ensinar a evitar os vários estados de imoralidade os quais as paixões tendem a nos 

guiar.
13

 

A diferença entre virtude e vício não é apenas a da razão que subordina a paixão 

no caso da virtude, ou ao contrário é superada no caso do vício; é antes a do próprio 

exercício da razão por um conhecimento verdadeiro do bem que é naturalmente exibido ou 

expresso nas virtudes morais, enquanto a ignorância intencional ou não do bem tende a 

expressar-se diretamente na forma do vício ou da conduta moralmente defeituosa (dado que 

para Sócrates as paixões e apetites que tomam seu próprio rumo na ausência da razão não 

são forças moralmente neutras, mas fontes diretas da tentação à ruindade)
14

. 

Eis uma visão sumária de como a filosofia clássica grega concebe a formação cidadã, 

pela questão da formação ética do cidadão. Platão, certamente um dos mais críticos do regime 

democrático, concebe as virtudes do cidadão e sua formação de maneira bem exclusivista, e 

ligada diretamente à formação filosófica centrada na razão abstrata. Já Aristóteles tem uma 

noção de virtude, e cidadania mais extensa abrangendo todos os que participam da vida ativa 

da cidade, o que não depende diretamente de uma formação científica, mas sim de uma 

formação prática na qual os princípios éticos são internalizados através dos hábitos. Nos dois 

casos o cidadão é educado através de uma “educação do desejo”, na qual determinadas 

paixões e apetites são contidos ou moderados por que do contrário impediriam a liberdade de 

fato de um cidadão.  

 

A filosofia moderna tem suas concepções ligadas à determinada noção de indivíduo, 

de razão e de Estado, que são muito diferentes das que existiam na antiguidade clássica. E por 

isso mesmo a maneira como concebem a cidadania e a formação ética será profundamente 

diferente. Nela destacam-se a posição de Rousseau e Kant que formam a perspectiva 

iluminista na filosofia e pedagogia, sendo referências obrigatórias para quem quer pensar o 

sentido ético da educação moderna. De alguma maneira eles retomam a mesma questão que já 

estava nos clássicos. 

Em Sócrates, Platão e Aristóteles, vemos que cada um deles em suas diferentes 

filosofias morais tentaram descobrir ou mostrar como a natureza humana desinstruída pode 

vir a ser feita responsável quanto às demandas da justiça e da vida civilizada através de 

algumas concepções específicas da educação moral ou socialização; suas visões 

envolveram concepções da crua natureza humana, alguma visão sobre a forma justa ou 

decente da vida social humana e certa observação prescritiva sobre como a natureza 

humana deve ser educacionalmente acomodada às demandas da vida social e moral. De 

maneira similar a filosofia de Rousseau pode ser observada como exibindo esses três 
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 CARR, David. Educating the virtues: an essay on the philosophical psychology of moral 

development and education.London: Routledge, 1991, p. 32. Tradução nossa. 
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 Idem, p. 33.  
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aspectos – uma visão básica da natureza humana pré-civilizada, uma visão do tipo de 

disposição que melhor conduz para a realização da verdadeira justiça e felicidade humanas 

e uma consideração sobre o tipo de educação que será requerida para adaptar as pessoas a 

tal constituição. No nível da moral ou virtude individual, a noção chave, para Rousseau, é a 

de 'autodeterminação'; no nível político e social é 'democracia'
15

. 

A posição clássica, ora fazia oposição às posições propriamente aristocráticas, e ora às 

do campo democrático próprias do humanismo sofístico, os iluministas democráticos também 

triangulavam seu posicionamento frente a um modelo de formação menos democrático por 

um lado, e um modelo de formação fundado na retórica por outro. Os iluministas 

democráticos como Kant e Rousseau se distanciavam da uma posição renascentista que 

fundava a formação retórica, na dos empiristas que rejeitavam a objetividade do 

conhecimento científico e especialmente também na dos contratualistas mais conservadores 

que como Hobbes concebiam a cidadania apartada do conceito de liberdade. A tentativa 

desses autores era retomar a tradição do individualismo contratualista que concebia a 

cidadania no espaço da lei e do consenso que associa indivíduos, e a do racionalismo da 

ciência moderna que concebia a razão pelas capacidades individuas de autodeterminação 

lógica e metodológica, e pela dimensão prática da legislação e do juízo. Nesse sentido 

Rousseau terá necessidade de criticar e refutar a filosofia conservadora de Hobbes. 

Como outros teóricos políticos e sociais da época, Hobbes se referiu ao acordo no 

qual os homens fazem em vistas de se tornarem seres sociais como um 'Contrato Social'. 

Nessa visão então, moralidade e sociedade são instituições construídas no sistema das 

obrigações externas nas quais os homens reconhecem através dos outros um interesse 

pessoal esclarecido que lhes ensina o benefício que podem esperar pelo respeito sobre as 

mesmas obrigações sustentadas pelos outros
16

. 

Embora no interior do contrato não haja mais a liberdade anterior, somente nele se 

pode obter satisfações de planos e projetos de longo prazo. Porém o contrato hobbesiano não 

tem nenhum acordo de cavalheiros, só pode ser obtido e assegurado plenamente por meio da 

coerção.  

As regras e as leis que foram projetadas para constranger a natureza humana 

desregrada requerem, para ser honradas, em caso de violações, de penalidades efetivas e 

sanções, para que então qualquer um que tente abusar da proteção garantida para ele contra 

os outros pelo contrato social (...) precisa ser punido como criminoso e fora da lei." (p. 64) 

Para Hobbes somente com um soberano absoluto se consegue garantir a ordem civil. 

Para ele é melhor uma tirania absoluta do que uma anarquia social generalizada. Ele cria uma 

dicotomia ou bem liberdade total e abuso generalizado, ou bem ordem civil e poder soberano 
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 Idem, p. 62. 
16

 Idem, pp. 63-4. 
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absoluto. Rousseau irá justamente romper com essa dicotomia, buscando pensar um regime 

político no qual haja a ordem civil e a garantia das liberdades.  

De certo modo Rousseau concorda com os outros contratualistas no que diz respeito 

ao individualismo metodológico, não por que o indivíduo seja o fundamento da sociedade 

civil; mas por que o indivíduo autocentrado, egoísta e possessivo existe mais pelo fruto da 

sociedade civil do que por sua própria natureza – e não basta leis e coerção para se civilizar o 

homem a ponto de transformá-lo no cidadão, é preciso também educação. Também concorda 

que o contrato restringe liberdades, ainda que graças a ele o homem pode se tornar 

plenamente senhor de sua própria liberdade.  

Mais uma vez em contraste com Hobbes, Rousseau não atribui liberdade em sentido 

real ao homem natural pré-civilizado, pois não ser constrangido em sua conduta não 

representa escolha moral genuína. (...) Os homens civilizados têm um grau ou nível de 

autoconsciência a qual o nobre selvagem não tem, mais há também uma falsa autoconsciência 

preenchida com vaidade e presunção que o cega para qualquer interesse maior sua 

autogratificação e enaltecimento. De fato a análise de Rousseau do problema do indivíduo 

possessivo e autocentrado não é diferente da de Sócrates e Platão – ele é escravo na medida 

em que considera a si mesmo como um senhor ou superior aos outros. E quanto mais ele é 

levado ou motivado por suas ilusões de superioridade então menos o indivíduo é capaz de 

tomar uma visão objetiva e distanciada na direção apropriada sobre sua própria vida e, se ele é 

membro de uma elite ou aristocracia, do melhor interesse para esses que governam
17

. 

Mas se podemos identificar a dinâmica clássica em Rousseau, o sentido último difere, 

pois está não na liberdade autárquica da “felicidade”, mas na liberdade civil de uma “vontade 

geral”. Como diz em seu Discurso sobre economia política: "todo homem é virtuoso quando 

sua vontade particular está em todas as coisas em conformidade com a vontade geral". E para 

isso ele também mira nas emoções e desejos (ou paixões e apetites segundo o vocabulário dos 

clássicos) só que em outra orientação. A sociedade civil engendra diferenças e desigualdades 

entre os homens, os homens ficam envaidecidos pelas suas distinções e status, possuem um 

sentimento exagerado de “amor próprio”. A formação ética de Rousseau aponta para a 

superação de uma vontade individual subjetivista e presunçosa (típica no burguês médio, 

envaidecido por suas conquistas no plano material) por outra que passa a desejar aquilo que 

lhe faz mais livre e soberano, que implica em buscar esta harmonia com o coletivo afinando 

seus interesses à “vontade geral”. Para Rousseau, o ser humano só se torna livre, de uma 

forma propriamente racional, quando conquista sua liberdade no seio da sociedade civil, 

desejando em conformidade a um interesse pública, e não quando cede aos caprichos da sua 

vontade individual. E isso depende de uma educação afinada com os princípios de uma 

formação ética do cidadão democrático 
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A posição kantiana segue basicamente os mesmo passos, só que dialogando mais 

diretamente com o contratualismo dos empiristas ingleses, e formulando o problema mais em 

termos lógicos e judicativos. De modo geral, a solução kantiana ao problema clássico da 

formação ética se desenvolve na mesma linha que Rousseau: o sujeito se torna livre quando 

racionalmente redireciona seu desejo para algo objetivo e se libera de seus desejos subjetivos; 

ambos enxergam como a racionalização dos desejos e aspirações leva a uma melhor 

socialização da conduta. Kant encontrará nos empiristas, especialmente em Hume, um 

interlocutor para superar e refutar.  

Para Hume o que quer nos incline a construir como conduta moral pode ser 

atribuído apenas a esses desejos que os homens geralmente têm em sociedade pelos seus 

companheiros, bem-estar, e aprovação dos outros em volta deles; moralidade é assim uma 

questão de sentimento mais que razão. (...) O ímpeto por detrás da moralidade e conduta 

humana é localizado na ideia de um 'senso moral' que é sustentado para ser expresso ou 

exibido em certa 'paixões calmas' ou inclinações à gentileza ou benevolência. Tudo isso é, 

obviamente, totalmente inaceitável para Kant que de alguma forma toma uma visão 

bastante diferente do papel da razão nos assuntos humanos; para ele, a não ser que 

suponhamos algum grau de agência ou alguns princípios organizadores ativos que sejam 

inerentes à razão humana, seria bastante difícil de ver como poderia haver algo tal qual uma 

experiência humana inteligente ou coerente.  

(...) 

De onde vem essa ideia de lei moral, ou de esse entendimento do certo e do errado 

senão da experiência empírica na qual os empiristas insistiam que não era a única fonte 

legítima de conhecimento humano? Como já vimos, Kant já argumentou na sua obra sobre 

a razão teorética que as impressões sensíveis ou 'intuições' que constituem o dado cru ou 

bruto encaminhada pela percepção empírica são neles mesmo 'cegos' ou sem sentido que 

para que se possa fazer sentido eles exigem ser organizados inteligivelmente ou ordenado 

por alguma fonte ativa ou princípio judicativo e interpretação que se situam de alguma 

forma, fora da experiência e as organiza; ele se refere a essa agência de conferir sentido 

como o sujeito transcendental ou 'numenal'. Esse sujeito não pode ser conhecido através da 

ou na experiência por que ele mesmo não faz parte da experiência; da mesma forma, é 

necessário estar logicamente pressuposta a qualquer ideia da experiência construída como 

uma perspectiva ordenada e inteligível do mundo
18

. 

 

Kant parte de um sujeito da razão individual, que é também “transcendental”, por que 

transcende a experiência a qual subjaz e organiza. No campo moral é preciso supor uma 

instância na qual se apoia a liberdade humana, e Kant lhe concebe como sendo a lei moral. O 

sujeito, portanto é um legislador, livre quando é capaz de legislar a si mesmo em sua conduta, 

segundo padrões universais do sujeito transcendental que na experiência prática se manifesta 

racionalmente segundo a lei moral.  

A questão da formação ética do cidadão moderna concebe-se em torno de um sistema 

de obrigações, e como diante de um sistema de regras comum o sujeito se torna capaz de 
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determinar a si mesmo. Pela via de Rousseau a formação está em como se enseja a 

autodeterminação pela via da superação amor próprio no interior do contrato, e em Kant ou do 

respeito à lei moral no cumprimento do dever.  

A formação do cidadão moderno deve também ser pensada segundo uma educação do 

desejo tal como os antigos, embora de tipo muito diferente. Rousseau fala de um ensino do 

amor de si através da vontade geral, o que contraria o amor próprio; Kant de um sentimento 

de respeito a lei que contraria os impulsos e inclinações naturais. De um lado o racionalismo 

kantiano que prescreve autonomia da vontade pelo exercício da uma razão pura que supera e 

subordina as inclinações do desejo. Por outro  há o passionalismo de Russeau que prescreve 

também a liberdade da vontade, mas pela superação do egoísmo na vida emocional, e 

refinamento do amor próprio de modo que este passa a abarcar sua comunidade e além.  

Enfim, o cidadão moderno é aquele que aprende a desejar a autonomia nos termos de 

uma emoção autoconsciente, ou de uma vontade racional que legisla a si mesma. Nesse 

sentido o cidadão moderno é aquele que deve tonar-se capaz de sacrificar interesses privados 

em vista do interesse público.  

 

*** 

A escola das massas nasce nesse contexto da cidadania moderna, e os conceitos da 

pedagogia tradicional e da escola tradicional são gestados segundo os fundamentos da 

filosofia iluminista da educação. Hoje, a estrutura republicana que nasceu das reformas e 

revoluções inspiradas nesse iluminismo se encontra em crise profunda. As principais 

dimensões dessa crise foram desenhadas pelos profetas da suspeita que mostraram como 

ilusórias, ou pelo menos dubitáveis as convicções do homem em si mesmo e em sua razão. 

Para existir tais convicções, contradições políticas, vitais e psíquicas precisaram ser elididas, 

escamoteadas. Marx aponta para a contradição social gerida pelo Estado, da desigualdade 

econômica entra as classes que ele afinal perpetua, sustentando um permanente conflito 

subjacente. Nietzsche para as contradições vitais de todo racionalismo ocidental, que precisa 

negar o próprio corpo e impulsos vitais para se afirmar inquestionável. E, por fim, Freud que 

mostra como a própria consciência depende de um psiquismo que recalca e exclui conteúdos 

pensados e desejados por mecanismos de censura e esquecimento.  

Com isso a ideia de um cidadão democrático, racional e autoconsciente de suas 

obrigações, esconde relações de dominação social ocultas, e impulsos vitais e desejos 

recalcados. Um conceito de cidadania apropriado hoje teria que dar conta dessas contradições, 

não necessariamente para superar ou suprimir essas desigualdades e desequilíbrios gerados no 
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contexto da cidadania e do Estado moderno, mas pelo menos para apontá-los. É preciso estar 

ciente dos contrassensos e inconsistências, a proposta aqui é pensar a cidadania moderna 

ainda como o horizonte da cidadania possível, mas que seja moderada e repensada segundo 

suas próprias contradições. 
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5.2 – A PRÁTICA DE ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO ATUAL 

5.2.1 – Ensinar Filosofia 

O ensino de filosofia tem uma especificidade que lhe é própria. Kant dizia que não se 

pode ensinar filosofia só a filosofar. Com isso ele apresenta toda a dimensão propriamente 

filosófica que há no ato de ensinar filosofia. Basicamente está aí suposta a distinção entre o 

ensino voltado para a história da filosofia, e o que pretende ensinar a prática de filosofia. De 

um lado seria um ensino estruturado em conteúdos "filosóficos" selecionados da história do 

pensamento, no outro há a realização efetiva de um ato filosófico que envolve quem ensina e 

quem aprende. 

Há uma importância relevante em se aprender história da filosofia. Se considerarmos a 

história da educação no Brasil, desde os Jesuítas, a Filosofia está relacionada a uma formação 

humanista desejável a membros da elite através da erudição pelo conhecimento filosófico das 

grandes obras dos autores clássicos. Algo em termos do desempenho da criticidade e 

autonomia de pensamento sempre foram desejáveis entre os membros da elite. Com o 

surgimento da escola das massas esse papel foi sendo diluído, chegando a desaparecer durante 

o regime militar, quando a disciplina foi retirada do currículo. Na era da redemocratização, a 

Filosofia volta gradativamente ao currículo, chegando em 2006 a se tornar obrigatória. 

De todo modo, ao longo dos projetos educacionais a tendência é privilegiar o ensino 

conteudístico, o que abre espaço para a história da filosofia tendo em vista uma formação 

humanística, ora voltada para as elites, ora em um sentido de formação mais geral voltada 

para as massas.  

Nesse contexto em que o ensino de filosofia é concebido pelo ensino dos seus 

conteúdos históricos, sendo importante notar como ficam destacados os papeis de quem 

ensina – o professor, e de quem aprende – o estudante. Nesse caso, há a tendência a se pensar 

o processo de ensino-aprendizagem segundo uma "educação bancária", aquela na qual o 

mestre é aquele que detém o conhecimento que irá transferir por meio de uma aula aos 

estudantes que passivamente irão receber esse conteúdo. E a tarefa dos estudantes está em 

serem capazes de reproduzir esses conteúdos em avaliações e testes. 

Porém, ensinar a filosofar pode querer significar outra coisa. Filosofar implica em 

realizar um ato filosófico, em produzir uma reflexão na qual se engajam professor e estudante. 

O papel do professor sendo mais o de "agente provocador" do que o de transmissor de 

conteúdos; e o papel do estudante é participar desse processo quando ativamente aceita o 

convite/provocação do professor e se dispõe a filosofar ele mesmo.  
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Toda a dificuldade será em como planejar e preparar as aulas que ordenem a práxis 

filosófica, conferindo ainda assim um papel para a história da filosofia e, sobretudo, para o 

texto filosófico. Alejandro Cerletti em O ensino de Filosofia como problema filosófico destaca 

pelo menos duas etapas essenciais nesse processo: a problematização e a busca investigativa 

por respostas. Uma aula filosófica é aquela que desperta o sujeito para uma questão ou 

problema e fornece condições para a busca de respostas ou soluções.  

De certo que esse processo irá refletir inexoravelmente a concepção que o professor 

tiver da filosofia e do filosofar que ele pratica. Ele terá de partir da sua própria prática e 

engajar os estudantes mais pela via de um "contágio" do que pela reprodução de conteúdos. 

Uma didática filosófica começa por assumir uma perspectiva filosófica que constitui certa 

atitude filosófica. 

Para além do fato que se considera ser filosofia deveria ter algum tipo de 

correlação com a forma de ensiná-la. Haveria consequências didáticas diferentes se 

supuséssemos, por exemplo, que a filosofia é essencialmente o desdobramento de sua 

história, ou se a entendêssemos como desnaturalização do presente; se considerarmos sua 

atividade com uma cuidadosa exegese de fontes filosóficas, ou como um exercício 

problematizador do pensamento sobre todas as questões; se avaliamos que ela pode 

significar um auxílio para o bom viver ou a supomos uma complicação inexorável da 

existência; ou se assumimos que ela serve para fundamentar a vida cidadã, ou para encarnar 

a ordem estabelecida, etc.
19

  

Porém como vincular o ensino de uma atitude ao estudo de certos textos e passagens 

da história da Filosofia? Seguindo mais uma vez Cerletti, pode-se buscar no gesto da 

"repetição filosófica" um caminho. Partir da atualidade, e fazer o pensamento de um autor do 

passado orientar o questionamento sobre o presente, e aproveitar suas pistas para  essa busca 

por respostas.  

O desafio de todo docente – e muito em especial de quem ensina Filosofia – é 

conseguir que em suas aulas para além da transmissão de informação, produza-se uma 

mudança subjetiva. Fundamentalmente de seus alunos, mas também de si mesmo. (Idem, 

p.36) 

Os professores de filosofia ocupam o difícil lugar da transmissão, da provocação e 

do convite. Transmitem saberes, mas provocando o pensamento e convidando a pensar. 

Difundem certos conhecimentos, mas promovem sua apropriação pessoal. Tentam em 

definitivo que sobre toda repetição é imprescindível que o filósofo sobrevoe o terreno dos 

saberes aceitos fixando o olhar agudo em cada um deles, para interrogá-los e interrogar-se. 

Nisso radica sua atitude. (Id., p.39) 

O ensino do filosofar encontra um sentido formativo para além da adaptação ao 

mundo, do refinamento de habilidades argumentativas e da formação em valores morais e 

cívicos. Ele pode atuar para formar sujeitos críticos, capazes de questionar a validade das 
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afirmações e argumentações, a legitimidade dos fatos e enunciados, e a inquestionabilidade do 

que é dado.  

Formar o sujeito problematizador parece que já vinha sendo a tarefa do filósofo e 

educador Sócrates, que dizia que uma vida que não pudesse ser submetida ao exame não 

merecia ser vivida. Seu método de perguntas e refutações continua sendo inspirador hoje. 

Autores como Walter Kohan
20

, inclusive, reconhecem a "atitude socrática" mesmo em filósofos 

que se reconhecem como antissocráticos como Ranciére e Nietzsche, uma vez que para esses a 

filosofia e o ensino operam pela problematização desestabilizadora do senso comum. 

Ao professor contemporâneo na sala de aula no século XXI, uma série de obstáculos 

serão interpostos – desde o ambiente escolar desmotivador a qualquer gestor que fuja de certa 

inércia, até as próprias resistências dos estudantes entrincheirados nas certezas do senso 

comum. Uma tarefa que exige ao mesmo tempo muita persistência e um quê de delicadeza. 

 

5.2.2 – O nível da Práxis 

Ensinar a Filosofia é então o mesmo que filosofar. Todavia fica a questão de como 

fazer isto. Resta saber quais são os objetivos, as tomadas de decisão, os instrumentos, e as 

regras que se devem obedecer. Uma forma de organizar essa discussão pode ser pela via do 

conceito de práxis de Aristóteles para pensar o próprio fazer filosófico enquanto atividade 

prática, o que envolve um contexto prévio, o escolar, ainda que a filosofia seja uma atividade 

que consista na problematização e no trabalho a partir de conceitos abstratos. O sentido 

prático do fazer filosófico tem que ser considerado ao se pensar seu ensino.  

E disso podem-se distinguir três níveis distintos: um instrumental, no qual se definem 

questões sobre a escolha do material didático, a definição de estratégias didáticas e de 

avaliação; outro normativo, no qual as leis de educação e parâmetros curriculares determinam 

objetivamente alguns limites e objetivo dessa prática que é ensinar filosofia; e por fim um 

nível finalístico, no qual se determinam os objetivos que se definem internamente nessa 

prática.  

Aristóteles define seu conceito de práxis – atividade prática, colocando-o em relação 

ao de poiesis – atividade produtiva. A produção (definida em um nível que abarca a produção 

econômica e a produção poética) se dá na realização de uma atividade cujo produto final é 
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 Cf. KOHAN, Walter Omar. Filosofia: o paradoxo de aprender e ensinar. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2009. 
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uma obra externa ao processo de produção. Por exemplo, a fabricação de objetos, como 

cadeira, sapatos, mesas é uma atividade produtiva porque quem as realiza, tem como 

finalidade a mercadoria resultante dos seus esforços. No caso da práxis não, o objeto da práxis 

é ela mesma, sua produção se encontra no seu próprio fazer. O exemplo privilegiado é o da 

amizade, no qual o fazer é idêntico ao sua prática. Todo ato de amizade tem de ter como fim a 

própria amizade para ser de fato amizade, se tiver como fim coisas com o prazer ou a 

utilidade, não se trata de uma autêntica amizade. 

No caso presente, da práxis do ato filosófico, todo seu processo é articulado na sua 

finalidade que é o próprio filosofar situado na sala de aula, com a peculiaridade que esse 

processe parte inicialmente da atividade pedagógica planejada pelo professor e se concretiza 

quando abarca a subjetividade do estudante nesse processo e passa a ser uma atividade 

coletiva de uma turma.  

Há uma série de dificuldades e desafios nesse processo e alguns pontos podem ser 

elencados no sentido de oferecer alguns auxílios. Pode-se destacar o uso do livro didático, as 

maneiras de entender cidadania e ensino de filosofia nas leis educacionais e as determinações 

do currículo como um caminho significativo para essa discussão. 

 

5.2.3 – O Livro Didático 

O Livro didático nasce da organização moderna do sistema escolar e sua trajetória 

histórica reflete a das concepções pedagógicas que foram presidindo e discutindo criticamente 

esse sistema. Desde o século XIX até meados do XX o modelo da escola tradicional e 

orientação pedagógica hegemônica foi o da pedagogia clássica centrada no ordenamento 

lógico e sequenciamento histórico dos conhecimentos. Os livros didáticos desse período 

refletem essa diretriz, e em especial em Filosofia, esse é o período que se consolidou o uso de 

"manuais de filosofia" que pretendem abarcar de forma introdutória o conhecimento filosófico 

em um esforço de sistematização da História da Filosofia.  

O grande exemplo desse modelo é o livro Fundamentos de Filosofia da Manuel Garcia 

Morente. Curioso notar que a edição brasileira dele, de meados da década de 60, chegou a ser 

adotada em escolas de ensino médio na época. O sistema até então era divido em científico e 

clássico, um mais voltado para formação para o trabalho, e outro para o ensino e a pesquisa 

universitária centrado nas humanidades, o que incluía geralmente o ensino de filosofia. Hoje o 

livro do Morente costuma ser adotado em disciplinas de Introdução à Filosofia na 

Universidade.  
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No auge do período do regime militar, na década de 1970, a Filosofia deixa de ser 

obrigatória no currículo escolar, e não são editados muitos livros didáticos de Filosofia. Eles 

ressurgem na década de 1980, junto com um movimento de luta pelo retorno da Filosofia 

como disciplina curricular. Desde então os livros passam a ter características mais atrativas 

aos estudantes como uso de imagens, caixas de texto alternativo, formatação mais atraente, 

lista de exercícios etc. Esta série de recursos que o livro didático apresenta ajuda muito o 

professor planejar sua aula, já que estão organizados em pequenas unidades e seguem um 

percurso didático na apresentação das informações.  

Os livros didáticos em Filosofia podem ser divididos em dois grupos, os organizados 

segundo a História da Filosofia, e os que são organizados segundo os temas da filosofia. A 

tendência histórica foi de tornar o livro didático cada vez menos “histórico”, e cada vez mais 

“temático”. Isso reflete a introdução da discussão construtivista e das pedagogias mais 

progressistas que concentram a ação pedagógica menos no ordenamento lógico ou 

estruturação positiva (mais vez essa tendência positivista que ainda ecoa em quase toda 

discussão pedagógica até hoje) e passa ser centrado nos processos cognitivos e psíquicos dos 

estudantes. O livro didático começa a ter um sequenciamento mais "instrucional", remetendo 

sempre que possível a contextos prévios da experiência do estudante (com referência a 

músicas e filmes, por exemplo), e buscando uma apresentação mais atrativa e menos 

enfadonha se possível. Algo que fez com que a "organização temática" esteja na maioria dos 

livros didático de Filosofia, hoje disponíveis no mercado editorial. O grande exemplo desse 

tipo de livro é o Convite à Filosofia da Marilena Chauí, que continua sendo reeditado, a cada 

ano com novas imagens e referências.  

Uma política atual relevante nesse sentido é o PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático) do governo federal. Trata-se de uma política que equipa as escolas nos diferentes 

níveis com livros didáticos para os estudantes e livros paradidáticos para as bibliotecas. Esse 

programa modificou na última década a realidade das escolas públicas, pelo menos nos 

lugares onde os livros efetivamente chegam. Em geral, hoje, os estudantes de escolas públicas 

têm obtido acesso aos livros, que são escolhidos pelos próprios professores nos triênios de 

escolha.  

Atualmente o PNLD de Filosofia conta com oito títulos que abarcam perspectivas 

filosóficas e metodologias pedagógicas diferentes. Por exemplo, há o livro do Silvio Gallo 

que desenvolve sua metodologia própria de ensino de filosofia em quatro etapas: 

sensibilização, problematização, investigação e conceituação. Esse método de inspiração 

claramente deleuziana serve como organização dos conteúdos do livro. Algo que se contrasta 
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fortemente com o livro da Chauí já citado, o qual utiliza um método de exposição mais ligado 

à dialética e o materialismo histórico, e que reflete uma diferente tomada de decisão na 

perspectiva filosófica que se adota ao ensinar.  

Mas é claro que o livro didático não precisa ser uma "camisa de força", um bom 

professor não será nunca alguém que segue o livro como cartilha, mas aproveita seus recursos 

para facilitar seu diálogo com a turma. A variedade de posições filosóficas é um ponto 

positivo da oferta de livros atuais, que pode servir como um ponto de apoio relevante na 

preparação de aula e utilização diletante do estudante. 

 

 

5.2.4 – Leis Educacionais e Determinações Curriculares  

O Brasil na década de 1980 passou por um processo de democratização e com o 

reflexo desse processo histórico estão as leis educacionais que nasceram nesse contexto e 

foram sendo complementadas e revistas desde então. São essas leis que definem hoje o 

contexto escolar. A partir dela estão definidas concepções da formação escolar e da cidadania 

que orientam a educação como um todo, e em especial o ensino de filosofia que se pratica na 

sala de aula hoje.  

Não se pode deixar de anotar que essas são determinações "de fora para dentro" para a 

prática de ensino de filosofia. São normatizações, parametrizações que o professor tem de 

assumir desde o momento que ele aceita integrar-se no sistema de ensino público e privado. É 

importante frisar que é diferente pensar o que o empregador espera que seja feito pelo 

profissional docente, e o que a atividade profissional do docente de filosofia define como seus 

objetivos próprios autonomamente. No caso específico desse produto, trata-se da diferença 

entre a maneira de conceber a cidadania. Uma é referente ao que o sistema de ensino 

prescreve ao ensino de filosofia, e outra, ao próprio exercício do filosofar que o docente 

impõe a si mesmo e se torna capaz de contagiar toda uma turma. 

 

5.2.5 – A LDB de 1996 e os DCNEM de 1998 

A Lei de Diretrizes e Bases – Lei Darcy Ribeiro, de 1996 – é um marco legislativo 

durante o período democrático conhecido como Nova República, que vai da Constituição de 

1988 até o Impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff em 2016. (Possivelmente as 

mudanças recentes na política nacional, e as severas revisões na Constituição já indicam o 
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surgimento de um novo período com uma nova visão dos assuntos tratados aqui e por isso 

serão deixados de lado para a análise futura.) 

A LDB consegue reunir em seu texto legislativo as contribuições dos mais importantes 

educadores nacionais, tendo pela primeira vez integradas ao sistema educacional brasileiro 

concepções progressistas em pedagogia em seu contexto, ainda que revestidas por todo um 

discurso neoliberal que se celebrava na década de 90. Mesmo com essas contradições a LDB 

traz uma série de avanços para a prática educacional como um todo, na medida em que tenta 

afinar o sistema de ensino com os ideais da democracia e busca orientar o currículo escolar 

com as transformações tecnológicas da era atual.  

O ensino médio passa a ser pensado em um sistema único que integra a área de 

Linguagens, Ciências Matemáticas e da Natureza e de Humanidades. O ensino de Filosofia 

até então não aparece como obrigatório (o que só ocorrerá em uma emenda de 2006), mas 

aparece como desejável e com uma importância chave na formação. No artigo 36 fica 

expresso que ao final do EM o estudante deve entre outras coisas desenvolver "o domínio dos 

conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania". 

 Já em 1998 surge um novo documento do Conselho Nacional de Educação, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio que travam importantes discussões 

sobre o sentido da formação que se deseja no contexto escolar, em especial no ensino médio. 

Nesse documento reencontramos uma valorização da Filosofia na educação escolar, não 

necessariamente seu ensino, mas essencialmente seu conteúdo valorativo.  

Os DCNEM remonta a discussão da UNESCO, dos seus ideais traçados para o milênio 

que preconiza para o campo da educação um sentido integral do ensino que orienta a 

formação escolar não apenas para o trabalho, e a pesquisa universitária, mas também para a 

convivência, e para a própria construção de identidade: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver, e aprender a ser.  

Um ponto importante é esse do aprender a conhecer que expressa o lema construtivista 

comum nas pedagogias humanistas mais progressistas que é o "aprender a aprender". Não 

sem deixar de lado o lema "aprender a fazer" próprio da pedagogia tecnicista. Algo que se 

desdobra nos processos de convivência e subjetivação. A diretriz curricular é pensar uma 

formação geral no Ensino médio que sintetize tudo isso, favorecendo a inserção no mercado 

de trabalho associada ao reconhecimento que o estudante deve fazer do seu próprio papel no 

mundo.  

Para isso são formulados três princípios: estética da sensibilidade, que busca valorar o 

lúdico e sensibilização para o espaço da aula; a política da igualdade, que reafirma os 
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compromissos com os valores democráticos e republicanos na ordenação da convivência 

escolar; e a ética da identidade, que indica um papel ativo para processos subjetivos, e 

identitários nos processos e fins da aprendizagem.  

Muito dessas determinações são suficientemente ambíguas para que pedagogos 

liberais, positivistas ou progressistas se sintam de variados modos representados. De todo 

modo uma leitura progressista pode ser ensaiada se se entender essa formação desembocando 

em um sujeito crítico e autônomo capaz não apenas de se inserir e se reconhecer inserido na 

coletividade, ponto onde os liberais estancam, mas se pode radicalizar a tarefa proposta e ir 

além estimulando a capacidade de questionamento e crítica da própria sociedade onde se vive, 

propondo alternativas mais intensas de participação e transformação social. 

 

5.2.6 – Os PCN de 2000 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 2000 ampliam essa discussão iniciada em 96 

pela LDB, e nela, pela primeira vez em décadas, o ensino de Filosofia aparece prescrito 

diretamente no currículo escolar, embora sem a "força de lei" de uma imposição obrigatória. 

Nele é refirmado a integralidade da formação, de modo que as disciplinas aparecem mais 

entrelaçadas, sendo articuladas em propostas de interdisciplinaridade, ou como fazendo parte 

da formação de competências e habilidades específicas que atravessam diferentes disciplinas.  

A organização dos tópicos curriculares e objetivos de aprendizagem em termo de 

"competências e habilidades" significou um distanciamento crítico das legislações anteriores 

que os formavam em termos de conteúdo. Com isso passa-se a criticar alguns aspectos 

fundamentais da pedagogia tradicional como a compartimentação positivista dos saberes, e o 

sentido da educação na memorização de conteúdos e fórmulas aplicáveis a contextos muito 

específicos. Passa-se a desejar uma formação na qual o indivíduo não tenha no Ensino Médio 

o termo final da sua aprendizagem, já que na etapa cada vez mais tecnológica do mundo atual, 

o sujeito está a todo tempo sendo instado a aprender coisas novas. O saber deixa de ser 

pensado como uma "bagagem" desejável ao indivíduo, mas como algo que pode servir para a 

vida de maneira mais ampla.  

É claro que tais mudanças foram muito mais motivadas pelas mutações no mercado de 

trabalho do que por maior inspiração humanista dentre os legisladores, embora durante 

momentos de democracia haja isso também. A noção de “competência e habilidades” 

comporta também uma suficiente ambiguidade de modo a contemplar contraditoriamente uma 

educação progressista que busca desenvolver as capacidades cognitivas, emocionais e éticas 
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de modo integrado em um sujeito existencialmente livre; como pode servir para legitimar o 

discurso neoliberal da pedagogia corporativa que visa favorecer na formação aquilo que se diz 

ser o bem mais valioso de uma empresa "o capital humano". A visão neoliberal reduz a 

subjetividade e a formação a um fator de produção, um "recurso humano".  

A vantagem do sistema concebido assim é que abre espaço para o debate e para a 

disputa. Se se comparar com o modelo presente na Ditadura Civil-Militar, veremos como o 

sistema anterior não estava permeado para se disputar o "campo semântico" da educação em 

que há um documento como os PCN’s próprios de um período democrático.  

Nesse contexto o ensino de Filosofia aparece de duas maneiras. Em primeiro lugar ao 

longo das discussões preliminares nas quais são retomados a LDB, os DCNEM e 

desenvolvida uma pedagogia da competência, a Filosofia aparece como contribuindo de 

maneira destacada para o sentido geral da formação das competências e habilidades que se 

espera no EM. Em segundo lugar, ela aparece como uma disciplina específica da área de 

Humanidades, com um currículo próprio, definindo um conjunto preciso de competências e 

habilidades.  

No seu aspecto geral, o ensino de Filosofia aparece como desejável pela sua 

contribuição para a preparação da cidadania, formação ética (e axiológica), exercício da 

criticidade e da interdisciplinaridade. O cuidado a ser tomado é não confundir tais objetivos 

com o que seria próprio do filosofar. No caso a cidadania que se quer é a inserção no mundo 

social e do trabalho, com uma formação ética associada a isso. Não se trata aí ainda do 

filosofar propriamente dito. O mesmo ocorre com a criticidade tão admirável da Filosofia, e 

decorrente dela sua racionalidade discursiva (e meta-discursiva) que articula em seus 

conceitos outras áreas do saber (ciências, artes, educação física etc.) de maneira 

interdisciplinar. 

De modo específico os PCNs definem o currículo do ensino de Filosofia a partir de 

três eixos de competências e habilidades comuns às humanidades: representação e 

comunicação; investigação e compreensão; e contextualização sociocultural. Em relação ao 

primeiro eixo, representação e comunicação há quatro habilidades prescritas: ler textos 

filosóficos; ler de modo filosófico outros textos; elaborar por escrito reflexões filosóficas; 

debater tomando uma posição filosófica. No segundo eixo, há a capacidade de articular 

conhecimentos filosóficos com conhecimentos das outras disciplinas de ciências, linguagens, 

ou humanidades. No terceiro eixo há contextualização dos temas filosóficos em diferentes 

níveis como o da história, o da sociedade, ou da própria biografia do individuo.  

Enfim, com isso há uma listagem dos objetivos gerais que não podem faltar na prática 



50 

 

de ensino de Filosofia. Porém não se pode confundir esse nível no qual este ensino aparece 

como desejável e necessário à organização escolar com o que aquele que se dá na exigência 

do próprio filosofar. Nisso vale a advertência de Cerletti, pois isso que é prescrito não pode 

ser senão   

um aspecto que costuma ser aduzido como uma "utilidade" da filosofia que 

poderia desdobrar-se em qualquer campo: o manejo por excelência de certas habilidades 

metodológicas ou argumentativas. (...) Por certo, estas habilidades (...) são próprias de 

qualquer disciplina que se assuma como “pensamento crítico”. Por isto, em si mesmas, tais 

habilidades não seriam um fim filosófico, mas constituiriam como a medula técnica de todo 

pensar. Para que alguém filosofe será imprescindível algo mais: que o pensamento 

intervenha, como já sustentamos, na construção de problemas filosóficos e na disposição 

vital para tentar resolvê-los. O que faz o filósofo é, em um sentido mais preciso, dispor 

daquelas habilidades para percorrer o caminho do perguntar filosófico para as respostas que 

proponham.
21

  

 

5.2.7 – Por uma cidadania própria do filosofar 

Com o que foi apresentado até aqui há, desde já, uma boa condição de se traçar um 

esboço de como se estrutura a prática de ensino de Filosofia. Há o nível instrumental, no qual 

se definem as estratégias e são dados os instrumentos, em especial o livro didático. Há o nível 

da utilidade, na qual a prática de ensino se coloca a serviço das exigências consensuadas na 

legislação e documentos curriculares. Porém isso ainda não é o nível próprio dessa prática que 

se encontra no próprio filosofar.  

E, algumas indicações para isso estão na tentativa de superar a norma e a orientação 

curricular na qual o sentido formativo da Filosofia pode ficar instrumentalizado na reprodução 

do Estado dominante.
22

 Por exemplo,  

ensinar as disciplinas de "Ética" ou "Filosofia Política" implica, em última 

instância e de maneira central, tematizar criticamente a pertinência dos princípios ou dos 

valores, ou da significação da norma “o porquê e suas consequências e não simplesmente o 

significado político que a obediência tem na constituição das sociedades, ou dos alcances 

que se atribuem hoje ao conceito de cidadania, do que incorporá-los acriticamente. (Id., 

p.71-2)  

E ele ainda esclarece que  

o fato do atual professor de filosofia ser um funcionário do Estado pode definir um 

papel institucional mais ou menos importante na reprodução do estado de coisas, mas não 

esgota necessariamente a fertilidade do lugar em que ele se inscreve. (...) A filosofia é 

fundamental para formar sujeitos críticos capazes de questionar a validade de uma 

argumentação e legitimação de um fato ou a aparente inquestionabilidade do que é dado. É 

sua tarefa por excelência promover um pensar agudo que possibilite desmistificar a ilusão 
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 Idem, p.45, grifo nosso. 
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 Cf. Cerletti, p. 71. 
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que certos saberes e práticas são "naturais", mostrando as condições que fazem que se 

apresentem de tal maneira. (Id., p.74-75) 

Cabe ao filosofar em sala de aula proporcionar um espaço de reflexão e crítica que 

ultrapasse a mera obediência cívica. Por outro lado não significa de todo rejeitá-la, mas tentar 

se apropriar criticamente apontando para possibilidades de ampliação e transformação da 

própria cidadania. E nisso reside o sentido próprio da prática de ensino de filosofia que se 

ensaiou neste Produto Final.  
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6 – RESULTADOS 

 

Neste processo, unidades de ensino foram preparadas e executadas segundo os 

princípios buscados na pesquisa teórica. Algumas delas foram realizadas em aulas curriculares 

e outras em atividades extracurriculares, todas em algum momento de 2016-2017, lecionadas 

no CEVI. Parte dos relatos sobre a realização concreta dessas atividades durante o período já 

foram realizadas nos capítulos anteriores deste produto. As atividades foram concebidas em 

unidades temáticas, com variações de tempo em cada uma. Algumas foram utilizadas várias 

vezes em turmas de série e modalidade diferentes.  

Pensar no que seja o cidadão implica em pensar um indivíduo que esteja inserido, seja 

autônomo e crítico. Tornar isso uma prática teoricamente embasada significa encontrar 

formas, possibilidades de estímulos, estruturas e estratégias didáticas consoantes às noções 

refletidas.  E isso traz implicações psicológicas, sociológicas e filosóficas, como ficou exposto 

no capítulo anterior. Psicologicamente está na autorregulação a formação cidadã, como 

sociologicamente se encontra no ato de busca de igualar-se, garantir a igualdade e inclusão 

social; filosoficamente reside na autodeterminação das escolhas individuais e coletivas, que 

passa pela identificação e crítica dos processos heteronomizantes e precarizantes da 

autonomia dos indivíduos e grupos. Os princípios de uma didática filosófica para a formação 

da cidadania foram aqui esboçados pela concepção de um ensino psicologicamente 

autonomizante, socialmente inclusivo, e filosoficamente libertário. 

E esta perspectiva se desenvolve no contexto de uma práxis – ensinar filosofia na 

escola estadual em caráter profissional. Algo que envolve um trabalho de construção do 

relacionamento com os estudantes envolvendo: preparação de encontros, organização e 

sequenciamento didático, separação de materiais, avaliações frequentes, prestação de contas à 

chefia, e uma série de outras responsabilidades. Porém a maior dificuldade está no sentido 

último de tudo isso que é o de filosofar em sala de aula, cabendo se adequar às condições 

dadas sem necessariamente se conformar a elas, e com isso propiciar um exercício da 

liberdade de pensamento próprio ao filosofar.  

Mas certamente tem havido diversas dificuldades encontradas, desafios enfrentados e 

superados, e problemas cuja solução nem sempre se apresenta de imediato. O resultado 

expresso neste produto é de conquista e sofrimento, com ganhos positivos e aquisição de 

algum mal-estar em relação a fatores complexos e inquietantes.  
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Abaixo desenvolve-se o levantamento de algumas das “crônicas” desta experiência 

didática que tem sido ensinar filosofia com foco na formação para cidadania. Nelas encontra-

se com maior ou menor sucesso a tentativa de aplicar e realizar os conceitos e estratégias 

discutidos no embasamento teórico acima. Em seguida há o levantamento de alguns pontos 

gerais do que já pode obter-se da experiência realizada. 

 

 

6.1 – Crônicas da experiência didática cotidiana 

 

Ganhando confiança  

Vejo nesses dois anos de experiência no Ensino Médio que atuo como professor de 

Filosofia, já superei algumas dificuldades que já me desesperaram quanto à organização de 

conteúdo e relacionamento com os alunos. Por exemplo, percebo que melhorei nas turmas que 

peguei novamente esse ano, parece que nelas repito os vícios anteriores, o que ocorre menos 

nas novas, nas quais posso começar um novo relacionamento mais consciente do tipo de 

abertura que posso ou devo dar para os alunos. 

Algo se ampliou com o contato travado recentemente com a Teoria Social Cognitiva – 

a compreensão do processo de aprendizagem como uma prática da agência humana, e o 

desenvolvimento de crenças de autoeficácia tanto no professor como no estudante. E 

apareceram algumas coisas que me chamaram atenção de que podem ser revistas: como a 

ideia de não comparar os alunos, o que vez por outra eu faço nos meus pensamentos, e vez 

por outra verbalizo.  

E outra coisa que sinto provocada por essa discussão é pensar na definição de metas de 

aprendizagem e de execução, como já vinha pensando nisso em minhas planilhas, mas não em 

como deixar claro para os estudantes previamente. Recentemente passei a dividir também 

dentre as metas de aprendizagem, as que são de caráter instrucional e as que são de caráter 

atitudinal. 

Isso aparece já no início deste ano de 2017 quando dediquei uma aula para minhas 

turmas em que lhes apresentei e discuti os pontos do Currículo Mínimo do Estado. E também 

na maneira como estou lidando com as avaliações individuais. Aprendi que devo fazer minhas 

considerações individualmente, pois do contrário, como já aconteceu, percebo que certos 

alunos ficam muito constrangidos com a exposição, ainda mais quando aparecem conteúdos 

particulares que eles consideram mais íntimos. 
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Episódio de indisciplina 

A indisciplina é, em geral, a fonte ou o reflexo dos problemas que mais me angustiam 

e atrapalham o meu dia a dia escolar. Por exemplo, o que ocorreu este ano de 2017 durante a 

unidade 1, nas minhas duas turmas do segundo ano de Filosofia, em que foi abordada a Teoria 

do Conhecimento. Eu separei umas quatro aulas para esse assunto, de 50 minutos. Em uma 

turma a coisa foi muito bem. Na primeira aula eu expunha o conteúdo do livro, mas na 

segunda eu mudei de estratégia e coloquei a turma em roda e perguntei: “O que é 

conhecimento?” Com muito vigor demandei que cada um desse uma diferente resposta. Claro 

que muitos repetem a do colega, não querem participar, mas em algum momento a coisa 

funciona, eu me empolgo, falo de um aspecto do fenômeno “conhecimento”, busco fazer 

analogia com futebol etc. Na terceira, eu volto para o quadro e reapresento o conteúdo do 

livro (o mesmo), e percebo uma compreensão melhor da turma, e passei depois uma atividade 

de debate para um lado defender a posição “realista” e outro a “idealista”. Em uma turma isso 

funcionou. O uso da roda de conversa serve mais amplamente para captar expectativas e 

compreensões, e com isso pensar em como trabalhar com elas. 

Senti-me mais realizado em uma turma na qual consegui fazer todo o trajeto; na outra 

não, não cheguei dentro do bimestre na roda de debate sobre “realismo” e “idealismo” com 

que eu esperava encerrar a unidade. Além disso, nela se concentraram alguns problemas, que 

em menor escala encontrei na outra turma também. Questões cognitivas e comportamentais 

percebidas me incomodaram nesse processo, tive que entrar em contato com limitações 

grosseiras na formação de alguns alunos. Uma aluna me perguntou por que a pessoa não cai 

do outro lado se a Terra é redonda; em outra aula, falar temas científicos despertou a revolta 

de caráter evangélico neopentecostal em grande parte da turma, e alguma coisa que disse 

sobre a ordem natural me fez soar ateu ou herético para alguns alunos. Tive que digredir um 

pouco sobre a diferença entre fé e razão, não sei se de modo muito convincente.  

Percebia completa ausência da realidade científica na formação deles, e como isso faz 

falta quando se quer propor uma reflexão sobre o conhecimento. Pelo menos o dispositivo da 

roda de discussão com a pergunta “o que é conhecimento?” deixou isso mais evidente. O 

ensino de Ciências no meu Colégio se restringe a conduzir os estudantes ao conteúdo dos 

livros didáticos, sem apontar para a prática científica, o uso dos métodos, o controle 

laboratorial etc. 

Mas, para coroar meu mal-estar em ensinar, houve um episódio de indisciplina nessa 

segunda turma em que estou tratando Teoria do Conhecimento. Trago esse último exemplo 

para colocar a atenção para o processo cognitivo comportamental do próprio professor. Na 
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aula com a roda de conversa, na qual exponho o problema do conhecimento, fiquei 

extremamente nervoso em uma situação de insubordinação de um grupo de alunas e de uma 

em especial. Determinado momento duas alunas se recolhem para o fundo da sala e começam 

a acessar celular, trocar informações, anotar coisas, rir etc. Eu querendo construir um 

raciocínio com a turma, gosto de que me acompanhem, senti que era hora de interromper a 

aula e tentar trazê-las de volta. Disseram que estavam vendo algo de outra matéria, que ali 

tinha melhor ventilação, que não iriam sair do lugar. Enquanto isso, inquiri outras duas que 

também estavam de fofoca, e verifiquei que elas não estavam acompanhando a aula. Falei que 

se elas não quisessem assistir minha aula que deviam se retirar, tentei não fazer isso em tom 

de ameaça, que exercessem sua escolha, mas que não me atrapalhassem. Mas nada, elas não 

se moveram, ninguém estava muito interessado nessa causa. Eu resolvi chamar a inspetora 

para notificar a insubordinação: duas que não estavam prestando atenção sequer, e duas que 

mudaram de lugar e não queriam voltar para o anterior. Foi só um gesto para mostrar minha 

irritação e depois voltei para a aula. Quando o ambiente se estabilizou uma das garotas 

resolveu ir embora, e eu perguntei o que ela estava fazendo ao sair sem me perguntar, ela 

remeteu à minha autorização anterior, e eu senti nisso uma afronta. Depois tentei terminar a 

aula. 

Há coisas positivas, para serem continuadas e negativas para serem modificadas nesse 

processo aqui relatado. Nessa experiência aprendi algumas coisas: como posso reorientar 

meus processos observando melhor meus alunos, e traçando metas mais de acordo com suas 

capacidades; como devo repensar meu estresse com alunos desinteressados, talvez não 

devesse dar tanta importância. Tiro disso a necessidade de abrir mais espaços de interação 

com os saberes dos estudantes, para adaptar melhor meus conteúdos a eles; e que preciso 

trabalhar melhor minha ansiedade de ser percebido e escutado para não começar 

enfrentamentos que possam ser evitados. Cada vez fica mais claro como é importante que eu 

consiga planejar previamente, manter um registro atualizado, e voltar a ele, avaliando todo o 

processo. Algo que pela prática constante na minha orientação autônoma, pode estimular os 

alunos a fazerem o mesmo em seus processos de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Fragilidade estrutural 

Certamente uma das coisas mais estranhas no sistema educacional público do Estado 

do Rio de Janeiro hoje é a quase completa ausência da informática educativa, ou qualquer 

coisa que trabalhe o uso do computador e dispositivo eletrônico. Em 2015 quando entrei ainda 

se falava sobre proibir ou não celular na escola, enquanto instituições de ensino como Colégio 

Pedro II há por exemplo professores de matemática que trabalham com Pokemon Go e coisas 

do gênero, se valendo dos próprios celulares dos alunos. Eu percebo como algumas das miass 

aulas ganham maior relevância para certos alunos quando eu peço para eles consultarem 

alguma coisa na internet, ou envio algum arquivo pela rede de Bluetooth.  

Meu colégio  embora tenha computadores relativamente novos em uma sala para os 

alunos, não consegue ter funcionários para a manutenção, nem uma devida rede de internet. 

Os equipamentos foram instalados pelo governo federal que não se preocupou com outros 

aspectos necessários para o pleno funcionamento de uma sala de computadores. Resultado: 

temos uma sala de informática subutilizada, e a maior parte dos meus alunos não sabe passar 

um e-mail, como verifico toda vez que peço um trabalho pela rede. Outro dia, uma aluna 

pediu minha ajuda para colocar os acentos no teclado, que ela não sabia como fazer. Bastasse 

um uso supervisionado, isso melhoraria. Porém os investimentos em educação são feitos sem 

um interesse efetivo de criar uma escola que faça mais que formar para o trabalho 

subqualificado.  

 

O Sonho do Mérito  

Algo que aparece rotineiramente – mais costumeiramente nos alunos de EJA – é a 

culpabilização da sua própria pobreza, como se eles fossem pobres por causa de suas 

escolhas, mudanças repentinas, filhos inesperados, acidentes, que impactaram no insucesso 

escolar e/ou abandono da escola, e/ou apressaram o ingresso na vida produtiva em trabalhos 

desqualificados socialmente.  

Certamente esta é uma das faces mais perversa da ideologia da meritocracia. A ideia 

de se atribuir mérito individual ao sucesso ou insucesso financeiro só faz sentido se há 

oportunidades igualitárias na base. Se não há privilégios e mecanismos de reprodução de 

privilégios. Como disse o ex-ministro da Educação Fernando Haddad:  

 

Eu acredito que o Brasil, historicamente, conjuga uma meritocracia manca com um 

"sistema de castas" bastante proeminente. Ou seja, permite-se a mobilidade individual, mas 

existe uma estratificação tão rígida que impede as castas de se aproximarem. A distância 

entre os segmentos sociais permanece constante no país, embora um indivíduo ou outro 

possa mudar de segmento e ascender. 
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Mas nós não podemos fazer dessas exceções individuais um alívio para a nossa consciência 

histórica de que nós temos que fazer reformas profundas no Brasil. É essa lógica perversa, 

que perpetua as desigualdades, que precisamos romper
23

. 

 

 

É difícil dizer como romper essa lógica da reprodução das desigualdades, ainda mais 

em uma sociedade como a brasileira que está entre as mais desiguais do mundo. Porém o 

professor pode ajudar fazendo um bom trabalho, tentando fazer com que seu trabalho de 

ensino com as classes mais baixas seja tão qualificado quanto costuma ser o que ocorre com 

as camadas mais altas. Ajudar com que alguns indivíduos cheguem à universidade é uma meta 

factível. Por isso eu estimulo muito a redação e a leitura de jornais diários, por que mesmo 

que os alunos não aprendam bem minha disciplina, que aprendam minimamente e 

aprimorarem suas habilidades de leitura e escrita, e se possível passem a se interessar cada 

vez mais em compreender o mundo em que estão inseridos. 

Quanto aos complexos ligados à pobreza, tento ser o mais delicado que possa, embora 

nem sempre consiga. Por um lado, tento mostrar, na medida do possível, como a riqueza e a 

pobreza dependem menos do próprio mérito, como eles muitas vezes parecem crer, e mais das 

estruturas sociais prévias. Por outro, que a educação é ainda uma das poucas alternativas para 

a ascensão social, e a única honesta e que depende só da gente. Até mesmo o 

empreendedorismo depende mais de fatores da inserção prévia no mercado, do que da própria 

inventividade tão apregoada. Não sei se convenço, já que a televisão todo dia mostra como 

vendedores de pipoca e de brigadeiros feitos em casa conseguiram juntar fortunas graças a 

pequenas invenções e qualidade no atendimento. Tento estimular que eles busquem uma 

formação profissional mais consistente que vender pipoca ou brigadeiro, que detenham algum 

conhecimento e habilidade mais valiosa para o mercado.  Acredito que para se pensar a 

cidadania em sentido mais amplo da participação ativa e crítica do indivíduo no seu meio, 

deve-se começar, inevitavelmente, pela inserção e inclusão social.  

Uma situação que ilustra bem essa temática ocorreu quando estava devolvendo 

algumas redações sobre “felicidade” em uma turma noturna de terceiro ano. Uma aluna me 

escreveu que sonha em ser bem sucedida ("ser alguém na vida, sem perder a fé em Deus" 

escreveu outra em tom similar) e ser missionária na África, pois se trata de um país muito 

pobre. Eu em particular lhe disse que África não é um país, mas um continente, com países 
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 Trecho de conferência em 8/4/17, disponível em 

<https://www.facebook.com/fernandohaddad/photos/a.947099682037322.1073741829.904277726319

518/1377499478997338/?type=3&theater>, acesso em 20/06/17.  
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mais ricos e mais pobres. Ela disse que eu não devia criticar o seu sonho, pois ela viu pela 

televisão como a África é. 

Esse caso mostra como meu trabalho inevitavelmente esbarra nos complexos sobre a 

pobreza, e sente o papel da ideologia hegemônica e da televisão. O problema não é sonhar em 

fica rico, fazer fortuna etc. Melhor ainda fazer isso por meio da caridade cristã, certamente. 

Mas é preciso resgatar algum sentido de classe, de comunidade, de que melhorar de vida 

individualmente é pouco, que é preciso incluir o coletivo nesse processo. Os jovens hoje 

sonham em ficar ricos ajudando os pobres, melhor seria se sonhassem em construir um futuro 

onde não haja mais pobreza e miséria. 

 

 

Autoridade enquanto postura didática 

A formação ética deve sempre estar no horizonte do ensino cotidiano.  Eu penso que 

ela aparece de modo sensível com a questão da prática da autoridade. Uma dificuldade é ser 

crítico consigo mesmo quando se exerce determinado tipo de poder. Vejo muitos profissionais 

que acabam praticando coisas que nos tempos de estudantes eles criticavam. O poder refaz 

nossas teorias. E o pequeno poder que o professor tem ao conduzir uma aula pode servir para 

notar todo esse processo. A ética ou ausência dela pode ser trabalhada desde esse ponto. E daí 

influenciar na formação ética dos estudantes. 

Eu vejo como pequenos erros, preconceitos são imediatamente percebido pelos alunos, 

quase sempre me surpreendo com a atenção com que eles me olham em detalhes em princípio 

pouco importantes. Então, tenho que redobrar minha atenção e servir de exemplo, não de 

alguém que seja santo ou correto, mas de alguém que busca ser justo, generoso e atencioso, o 

que nem sempre ocorre. 

Esse é o tipo de coisa que não se ensina verbalmente, evidencia-se ou não na prática 

cotidiana. Situações problemáticas como racismo, machismo, preconceito de classe ou 

cultural aparecem em situações muitas vezes pouco conscientes nas nossas próprias atitudes, e 

mesmo que não se perceba isso, os alunos, os filhos, os subordinados, estarão nos fitando com 

muita atenção – e isso será decisivo na rejeição ou reprodução mimética desses 

comportamentos. 

É muito fácil diante das demandas dos alunos sendo bobo e paternalista, ou arrogante 

e pretencioso. Difícil lidar com o desespero típico dos alunos diante das avaliações, e todo o 

tipo de chantagem, ameaça ou sedução que esse sujeito é capaz de lançar nesse tipo de 

situação. Muito fácil se ver enredado em situações de raiva ou deslumbramento, e muito 
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perigoso deixar entrever ao aluno que ele detém o controle da situação quando ele tenta te 

atingir ou manipular. Por isso me esforço em tentar impor respeito sem nunca faltar com o 

respeito, e não misturar preocupações que não são autenticamente minhas com as do aluno em 

momentos de confrontação ou emoção aguda.  

 

Autonomia ou coerção?  

Como lidar com tensão entre autonomia e coerção necessárias à formação ética do 

cidadão moderno? Certamente minha visão sobre o assunto antes de entrar no Magistério era 

bem diferente da que eu tenho hoje – menos idealista e mais realista. Sempre olhei com maus 

olhos as notícias de que existia um programa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

que alocava policiais no espaço escolar, mas fui obrigado a rever essa posição, em especial 

com a demissão desses profissionais. E esse fato reflete um exemplo das dificuldades que 

venho encontrando no ensino básico – a indisciplina generalizada.  

Eu, por motivos do destino, comecei no magistério pela graduação em 2012, no qual 

os alunos se apresentam em sala movidos pelos seu próprios interesses e a experiência da aula 

pode ser concentrada quase toda no conteúdo a ser trabalhado e discutido. No final de 2015 

passei a lecionar no interior do Estado com expectativas que encontraria um público menos 

problemático do que no centro da metrópole. Em graus comparativos certamente não me 

enganei, já que problemas mais graves ocorrem em locais mais urbanizados, e, sobretudo em 

áreas de risco. Mesmo assim, em um local mais calmo que o Rio, como Itaboraí, há um grau 

de indisciplina e desrespeito que atinge níveis alarmantes, e angustiantes, para mim, pelo 

menos. E digo isso sabendo que no comparativo minha escola, o CEVI, é uma das melhores 

da região.  

Identifico alguns fatores do ambiente escolar que propiciam a indisciplina e algumas 

fragilidades minhas, frente às situações de baderna, desrespeito, grosseria e indisciplina. O 

sistema escolar está em crise como um todo, reflexo do que ocorre de maneira mais ampla em 

toda a sociedade, na qual os modelos de autoridade parecem não mais funcionar devidamente 

sem haver, todavia no horizonte a proposta de novos modelos, ou de qualquer reforma que 

pretenda minimamente dar conta desse problema, senão pela via autoritária e da censura de 

conteúdo de ensino (como pretende o movimento Escola sem Partido, cujos interesses últimos 

certamente ultrapassam o desejo de uma tão “ilibada” restauração dos bons costumes, e 

respeito devido às hierarquias, autoridades e instituição).  

Nesse um ano e meio vivi alguns episódios que marcaram uma acentuação dessa crise, 

em especial na demissão dos funcionários responsáveis pela inspetoria e portaria, e 
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afastamento da guarda policial que ficava encarregada em horário escolar em cuidar da 

segurança da escola. A destituição dessa infraestrutura responsável por manter a organização 

da escola definida pelo seu projeto político pedagógico e gerida pela direção da escola, sob a 

alegada crise financeira do Estado que administra essa função, tudo isso trouxe um 

enfraquecimento na prática da autoridade dos funcionários e professores que tiveram de 

coexistir em situação cada vez mais constante de brigas, confusões, xingamentos, convulsões 

de alunos e pais de alunos cada vez mais ousados em suas demandas, e menos humildes e 

respeitosos em seus tratamentos. Eu que sempre tinha sido um crítico da presença de uma 

guarda armada no interior das escolas, passei a sentir a necessidade de algum tipo de estrutura 

de segurança, sobretudo depois que eles sumiram do colégio, evento tornou mais difícil o 

trabalho docente funcionando de modo minimamente adequado – ficamos mais vulneráveis.  

Hoje, diante desse quadro aparecem como palatáveis propostas ultraconservadoras 

como militarização das próprias escolas, como já vem acontecendo no Estado de Goiás
24

. Por 

outro lado, as perspectivas pedagógicas mais progressistas têm imensa dificuldade de admitir 

a imposição disciplinada de regras como fazendo parte do processo educacional.  

A ausência de respostas a essa questão no campo progressista é preocupante:  

temos uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia de resultados, uma pedagogia 

construtivista, mas não temos uma pedagogia que ensine o professor a manter a ordem 

numa sala de aula durante mais de quarenta e cinco minutos. Pode-se ter uma dimensão do 

problema quando se procura no índice dos livros de didática utilizados na formação de 

professores um capítulo ou mesmo tópico sobre disciplina em sala de aula.”
25

 

Essa é uma lacuna que certamente abre espaço às propostas mais conservadoras e 

retrógradas, sem um modelo próprio de uma escola que crie cidadania de fato, as alternativas 

serão ligadas a da reaproximação dos modelos de disciplina prisional:  

o progressismo se paralisa diante de situações como a do Brasil nos últimos vinte 

anos, onde a diminuição da pobreza absoluta e do analfabetismo, a redução da desigualdade 

social e do desemprego, a universalização da educação básica e o aumento do acesso dos 

jovens mais pobres à universidade convivem com índices galopantes de criminalidade. 

Alguns autores mais sensatos têm aproveitado essa constatação para ressaltar a necessidade 

de melhoria e incremento da eficiência do sistema de justiça criminal brasileiro, que 

apresenta índices de impunidade preocupantes. Essa ênfase nas instituições responsáveis 

pelo controle direto da delinquência é salutar por inúmeras razões, mas deixa de lado um 

aspecto importante do problema. Afinal, se o comportamento criminoso responde a 
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 Ver “ESCOLAS usam disciplina militar e atividades culturais para evitar evasão”, (Programa de 

TV) Profissão Repórter, Edição do dia 25/11/2014, Disponível em <http://g1.globo.com/profissao-

reporter/noticia/2014/11/escolas-usam-disciplina-militar-e-atividades-culturais-para-evitar-

evasao.html>, Acesso em 20/06/17. 
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 ALENCAR, Eduardo Matos. "A escola que não controla", (Blog) Proveitos Desonestos, 17/10/16, 

Disponível em <http://proveitosdesonestos.com.br/2016/10/17/a-escola-que-nao-controla/>, acesso em 

20/06/17. 
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mecanismos de controle, quais os papéis das outras instituições sociais na formação de 

pessoas decentes?
26

  

 

Ficamos em uma irresolução infinita: ou bem reprime e não educa, ou bem educa e 

não reprime (mas no final não educa moralmente). Porém se quisermos resolver essa questão 

teremos de admitir algum nível de imposição inquebrantável, a escola não pode se evadir na 

construção de deveres comuns – o problema é quando as famílias e igrejas já abandonaram 

também esse esforço de discutir no espaço público a norma comum. E a questão será fazer 

isso sem romper com o princípio democrático de ordenação política. Espero pelo menos na 

minha conduta docente atingir tal objetivo.  

 

 

 

6.2 – Resultados práticos 

 

Uma série de resultados práticos foram obtidos nesta produção. Vou listar alguns dos 

resultados parciais que obtive sucesso: 

 

 Uso de mitologia nas aulas.  

 Exercício de diálogo inter-religioso. 

 Estímulo à escrita e leitura dos jornais diários. 

 Planejamento pessoal. 

 Uso de vídeos. 

 Trabalho com rodas de conversa e debate. 

 Experiência da militância com colegas professores no colégio e sindicato, 

especialmente no período da greve de 2016.  

 Trabalho em equipe com outros colegas no Sábado Letivo. 

 Uso do Livro didático do Gilberto Cotrim, com destaque às suas mininarrativas 

ficcionais que abrem os capítulos inciais. 

 Dois ou três alunos que prestaram atenção no conteúdo daquilo que eu disse em aula. 
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Pontos que foram problemáticos: 

 Ausência das mitologias africanas e ameríndias, e as filosofias desses povos. 

 Ausência de jogos lúdicos e corporais que animam e estimulam alunos em geral, e os 

mais sinestésicos em particular.  

 A quebra do ritmo pela greve de 2016.  

 Pouca presença do texto filosófico propriamente dito.  

 Planejamento do tempo em relação ao dia a dia e ao calendário da escola. 

 

 

Com tudo isso fica um saldo muito positivo. A formação continuada da Residência 

Docente, associada à supervisão do professor Rommel Luz, a colaboração intensa dos colegas 

residentes Andrea Nectoux e Marcelo Ribeiro, e a pesquisa e elaboração para a produção do 

produto, re-iluminaram minha prática docente em um momento que me sentia desorientado. E 

isso me renovou o ânimo e me colocou estímulo e direcionamento, sabendo que a docência 

exige uma contínua revisão e pesquisa, e esse é o começo de um trabalho que pretendo dar 

prosseguimento com dedicação e afinco.  
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7 – CONCLUSÃO PARCIAL  

 

O Ocidente com seu modelo de racionalidade e cidadania moldou o sistema de ensino 

moderno que está vigente em grande parte até hoje na Escola Pública brasileira. A 

escolarização é certamente uma forma de educação bastante falha, mas enquanto nossa 

civilização não tiver outra, o que podemos é buscar aperfeiçoá-la. Todas as contradições que a 

razão iluminista, com seus mecanismos de exclusão e apequenamento puderam nos legar 

estão enraizadas no sistema escolar, o futuro da cidadania dependerá muito de quanto formos 

capazes de superar essas contradições. Certamente isso passa com os pontos que foram 

apresentados aqui: a produção de aprendizagem autorregulada, a superação dos mecanismos 

de exclusão e reprodução das desigualdades, a compreensão dos paradoxos da liberdade 

individual e coletiva. Algumas pistas e estímulos foram aqui lançados, dependerá de encontrar 

a terra fértil de uma prática reflexiva de ensino para que uma cidadania do porvir possa brotar. 

Caberá ao nosso tempo de mesquinhez e obsessão por resultados não impedir o alcance de tais 

propostas.   

Neste breve percurso da pesquisa e ensino de Filosofia pude rever meu processo de 

formação, situando-me em relação ao que já pude e tornar assim a compreender os 

acontecimentos educacionais que me foram constitutivos, e projetar um planejamento didático 

afinado com isso. Sou um rebento do sistema educacional e acadêmico no qual estudo desde a 

infância, e para o qual retorno para lecionar. Refletir sobre o ensino, a escola e a educação se 

tornou com isso uma tarefa de renovação dos votos de uma vocação. Faz-me lembrar os 

grandes professores e educadores com quem pude entrar em contato, e desejar fazer também a 

diferença através do meu ensino que dia a dia vou desenvolvendo. Faz-me sonhar com 

estudantes que um dia poderão ter se apoiado em alguma das minhas pegadas para seguirem 

seus próprios caminhos.  
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ANEXO - ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM
27

 

 

O cotidiano escolar no Colégio Estadual Visconde de Itaboraí onde trabalho no turno 

da manhã, tarde e noite, em turmas de NEJA, Curso Normal e Ensino Médio Regular, em um 

ano com recesso de Olímpiadas e greve, com aulas de reposição no contraturno. As turmas 

têm na média mais de trinta alunos. O Colégio é um colégio público bastante tradicional na 

cidade de Itaboraí, fez 78 anos em 2017. Trabalho nele desde 2015, e assisti a um processo de 

acentuada decadência, que acompanhou o ritmo de todo o sistema. A percepção dos colegas é 

mais pungente, tendo em vista que em gerações passadas esse era o colégio de referência em 

toda região, com atividades que mobilizavam a comunidade, como me relatam os mais 

antigos em relação a eventos como os festivais de dança do passado.  

O Colégio tem vários professores que são ex-alunos, e tem índices de aprovação 

relevante nas provas públicas e vestibulares. Foi rebaixado no último ano devido a uma 

manobra de recadastramento da Secretaria, que fez a contagem das frequências dos alunos 

durante a greve, confirmando com isso uma diminuição de vagas e verba para este ano, como 

se a demanda tivesse diminuído. Associado a isso houve também a demissão de funcionários 

terceirizados da portaria, o afastamento da guarda policial, atraso de salários e do 13º, muitos 

boatos de corte e perdas, e aposentados sem receber, vindo vender quinquilharias na escola. 

O perfil sócioeconômico dos alunos os situa na classe trabalhadora, tendo alguns de 

classe média baixa, um ou outro de classe média. Muitos dos alunos são evangélicos 

neopentecostais e militam ativamente em favor de suas crenças, protestando, questionando até 

debochando de abordagens mais progressistas no campo político,e em temas metafísicos em 

geral. Alguns sendo inclusive escolados nas argumentações e treinamentos de patrulhamento 

ideológico amplamente difundido hoje em dia em Igrejas, Cultos, e Sites de extrema direita. 

Meu desafio foi lançado desde o dia que comecei a lecionar Filosofia na cidade que lançou 

Eduardo Cunha como grande líder evangélico e político para o mundo.  

Existem turmas com problema graves de indisciplina. Em certos casos a indisciplina é 

generalizada, em outros é mais contida em um ou dois grupos isolados. Em contrapartida há 

sempre em cada turma alguns alunos mais interessados, alguns com talentos artísticos, outros 

com hábito de leitura, outros que manifestam pelo menos benevolência às minhas propostas. 

Cheguei a fazer alguns encontros de grupo de estudos com alguns deles. Gostaria de 

conseguir ampliar o restrito grupo dos que de fato se interessam e leem os materiais das 

                                                 
27

 Informações extraídas do Memorial Circunstanciado.  
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minhas aulas de Ensino Médio sem utilizar as avaliações como objetivo finalístico de seus 

estudos.  

O grande diferencial do CEVI que ainda o faz ser referência na rede estadual, que está 

na média muito pior, está em seus professores e técnicos. Grande parte deles tem formação 

nível em pós-graduação, muitos realmente interessados na qualidade do ensino, e muitos com 

um histórico de militância política e sindical – a adesão à greve se deu na maioria dos casos. 

Um resultado interessante disso foram os encontros dos sábados letivos, criados em função de 

gerar carga horária para reposição da greve, se tornaram verdadeiras atividades de formação e 

integração interdisciplinar, apesar das dificuldades como ausência de lanches ou almoço o que 

limitou o horário em um turno. Os alunos que aproveitam a influência da qualidade dos 

professores com eventualmente algum esforço extra, como, por exemplo, frequentando o pré-

vestibular oferecido aos sábados – consegue algum direcionamento para a vida futura.  
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Atividades na Instituição de Origem em 2016.2 

   

 

  
 

    

 

  
 

Atividade Objetivos Instrucionais (OI) e Objetivos Atitudinais (OA) Objetivos procedimentais CH Público 

Oficina Diálogo 

sobre o 

Nazismo 

- Criar uma experiência memorável sobre o nazismo, fomentado uma 

crítica. (OI) 

- Apresentar os mecanismos ideológicos como construído pelo 

discurso das mídias. (OI) 

- Desenvolver consciência crítica dos conteúdos da mídias (OA) 

- Apresentação do nazismo 

(Mateus Geromovich) 

- Exibição e Vídeos, e 

explicação (Guilherme) 

2 Diverso 

Fascismo e 

linguagens do 

ódio 

- Confrontar as ideias que polarizam o debate político atual – 

conservadorismo e progressismo. (OI) 

- Lidar através do humor, da caricatura com a linguagem e discurso 

de ódio. (OA) 

- Performance artística, 

discurso nazista do 

“Adolfiho” (Carlos César)  

- Debate entre um 

progressista (Ronei Carvalho) 

e o “grande líder” Adolfinho. 

2 Diverso 

 O problema da 

felicidade 

- Experimentar uma questão filosófica, chamando atenção para suas 

etapas de formulação. (OI) 

- Delinear o desenvolvimento do conceito filosófico de felicidade a 

partir dos principais autores da antiguidade.(OI) 

- Produzir uma reflexão sobre suas próprias crenças acerca da 

felicidade (OA) 

- Leitura da situação 

problema.  

- Exposição sobre o 

questionamento filosósico. 

- Apresentação dos filósofos. 

6 1o Ano  

 A Narrativa 

Mítica 

- Experimentar a narrativa mítica, exercitando a imaginação e os 

nexos do seu enredo. (OI) 

- Ambientar o cenário da cultura grega através dos seus mitos, 

preparando o contexto do surgimento da filosofia. (OI) 

- Despertar para o lúdico e o poético através da contação de história 

(OA) 

- Narração de mitos gregos 

em roda de contação de 

histórias.  

- Apresentação de trabalhos. 

2 

1o Ano 

Curso 

Normal 

Pobreza e 

Alienação 

- Refletir sobre a origem da pobreza e da miséria na sociedade e 

economia moderna. (OI e OA) 

- Exibição do filme “Ilha das 

Flores” e “Servidão moderna. 

- Debate orientado. 

4 NEJA I 

Amor e Ideia 

- Discutir a noção filosófica e socrática de amor, a partir do mito de 

Eros, narrado no Banquete. (OI) 

- Introduzir a Teoria das Ideias de Platão.(OI) 

- Reconhecer no conceito platônico de amor algo da experiência 

individual do amor em geral (OA)  

- Leitura e análise do discurso 

de Sócrates no Banquete. 

- Elaborar uma síntese por 

escrito do fragmento.  

4 NEJA I 

   20  

 

 

Semestre Letivo 2016.2 

O recomeço das aulas se deu sob a ressaca das Olimpíadas e de uma greve de quase 

três meses. Para mim não foi problemática essa longa pausa, porque pude me refazer de 

dificuldades e cansaços provocados por diversas situações e incômodos próprios do 

relacionamento com alunos e dificuldades profissionais em geral. A pausa me fez rever o meu 

papel nessa profissão desde outros ângulos. 
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A militância nos eventos e manifestações de professores em greve me fez rever meu 

passado de estudante e de militância estudantil, encontrando vários antigos colegas de estudos 

e lutas nessa nova condição, de professor agora. O início da Residência, e essa longa pausa 

me ajudaram a tomar fôlego. Porém foi um semestre corrido retomado em fins de agosto, 

tendo que terminar tudo em meados de dezembro, com uma agenda de reposições excruciante. 

Para compensar, e servir de tempo de reposição, houve alguns sábados letivos nos quais se 

realizou atividades transdisciplinares, integrando diversos professores em torno de um tema 

comum. Eu participei mais diretamente do que foi organizado pela equipe de Humanas com o 

tema de “Fascismo e linguagens de ódio”. Além disso, aproveitei a necessidade de reposição 

para agendar no contraturno visitas na Biblioteca, trabalhando a unidade sobre a narrativa 

mítica, apesar da baixa adesão, deu para fazer uma roda de contação de histórias com grupos 

de não mais que uma dúzia de estudantes. No decorrer desse ano condensado, me concentrei 

na unidade sobre o “problema da felicidade”, a qual eu poderia desenvolver mais ou menos 

conforme o nível. Houve turmas em que fiquei no nível de uma narrativa ficcional com 

noções filosóficas que estão no livro didático, e teve o 3º ano no qual consegui encerrar com 

uma discussão sobre as principais posições da filosofia antiga acerca do problema através de 

um trabalho de pesquisa que eles mesmos fizeram. E ainda tive grande oportunidade nas 

turmas de NEJA I de conseguir trazer temas políticos através de vídeos, tendo conseguido no 

final trabalhar um texto de Platão que resultou em excelentes textos dos alunos. 

Certamente do ponto de vista curricular não foi um período muito extenso em termos 

de quantidade de conteúdos, o que frustra um pouco, além do tormento associado ao 

preenchimento de diários e formulários eletrônicos que se acumularam de maneira 

exponencial. Porém do ponto de vista da formulação didática, eu saí do quase zero e cheguei a 

um conjunto de temas, procedimentos, métodos de avaliação, estruturas de relacionamento 

que concretamente desconhecia. Na minha cabeça dar aula era um procedimento 

demonstrativo, ou de natureza lógica, mas descobri que ensinar é antes uma estrutura das 

relações humanas, mais do campo emocional do que as aulas de licenciatura me fizeram crer, 

quando conclui essa etapa há dois anos. O Planejamento tem mais a ver com a ideia de 

organizar um encontro, do que a de estruturar um artigo científico.  
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Atividades na Instituição de Origem em 2017.1 

    

 

  Atividade Objetivos Instrucionais (OI) e Objetivos Atitudinais (OA) Objetivos procedimentais CH Público 

Unidade de 

Introdução à 

Filosofia 

- Apresentar algumas noções filosófica a partir de inquietações 

da vida cotidiana atual através da leitura conjunta do texto 

“convite para pensar”. (OI) 

- Despertar para o questionar sobre acontecimentos do 

cotidiano, relacionar isso com a disciplina do filosofar. (OA) 

 

- Apresentar as diferentes grandes áreas da Filosofia, e sua 

periodização comumente aceita através do infográfico do livro.  

(OI) 

- Selecionar um assunto de pesquisa, apresentar um ponto de 

vista sobre o assunto. (OA) 

 

- Leitura em conjunto do 

texto “Convite p/ pensar” 

de J. S. Assman 

 

- Leitura em grupos 

separados de “Períodos e 

áreas da Filosofia”, em 

Fundamentos da Filosofia 

de G. Cotrim p. 111-3. 

8 

Colégio 

Normal e 

NEJA  

A questão dos 

Valores 

- Instigar uma reflexão sobre a noção de “valor” em geral, e 

determinados valores específicos como “bem”, “justiça”, 

“beleza”. (OI) 

- Reconhecer no conceito filosófico de determinado valor algo de 

universal presente na experiência individual (OA) 

- Exibição dos Vídeos 

Telecurso 3, 4, e 5.  

- Levantamento de 

matérias de jornal; Seleção 

e leitura interpretativa em 

grupo.  

6 NEJA I e III 

Conhecimento 

e 

Argumentação 

 

- Apreender uma noção moderna de conhecimento como ligado 

à noção de representação e de verdade. (OI) 

- Situar cada perspectiva epistemológica em relação ao problema 

do conhecimento. (OI) 

- Encontrar funções do conhecimento científico e formal no 

contexto mais amplo da vida prática e cotidiana. (OA) 

 

 

 

 

 

- Compreender a construção do discurso em sua estrutura lógica, 

articulando noções como noções básicas como “silogismo” e 

“falácia”. (OI) 

- Construir uma noção de conhecimento e razão baseada na 

lógica dos argumentos. (OI) 

- Reconhecer a estrutura e a impostura lógica na argumentação 

presente na vida cotidiana. (OA)  

- Leitura conjunta, 

individualizada e em 

pequenos grupos do 

“cap10”do 

livroFundamentos da 

Filosofia de G. Cotrim p. 

189-200.  

- debateem pares de 

grupos em 3 eixos das 

posições sobre o problema 

do conhecimento.  

 

- Leitura do Cap5 do livro. 

- Exibição do Vídeo 2 “É 

lógico” do Telecurso 2000.  

- Atividade de 

Interpretação dememe 

sobre o conhecimento  

8 2o Ano 

   22  

 

 

 

 



72 

 

Semestre Letivo 2017.1 

O ano começou duas ou três semanas antes do carnaval e trouxe surpresas agradáveis e 

desagradáveis com as novas turmas. Tive a sorte de continuar em duas turmas do segundo ano 

que eu já vinha trabalhando no ano anterior quando eram do primeiro ano. Uma turma de 

terceiro foi a fusão de duas do segundo do ano passado. E a turma de NEJA III era a mesma, 

em tese, para a qual eu lecionei no primeiro semestre do ano passado no NEJA I (O NEJA 

funciona por semestre).  

As turmas do segundo ano são muito boas de trabalhar, havendo em cada uma um 

núcleo especial de estudantes interessados, dedicados e curiosos, e núcleos domesticáveis de 

bagunça, além disso, a continuidade do trabalho ajuda na comunicação e no planejamento. A 

turma do 1º ano do Normal é muito boa por si só, apesar de uma turma imensa com mais de 

40 alunos, ela tem uma disposição dócil e empenhada no geral, havendo uns grupos mais 

indisciplinados, que frequentam mais o corredor que a sala, mas que mesmo assim tem sido 

bastante benevolente quando se exige alguma tarefa. E essa turma mesmo cheia, tem algo 

muito raro, ela tem silêncio.  

Para equilibrar, as turmas de terceiro ano são muito difíceis no geral. Mesmo a da 

tarde que é a junção de duas que eu pegava ano passado, e as duas eram boas, pouco 

problemáticas, mas quando se juntaram a coisa desandou.  A turma ficou muito cheia, com 

mais de 40 alunos (novo limite nas normas atuais da Secretaria de Estado). Pelo menos de vez 

em quando, a sala quando mais esvaziada, acontece de se conseguir um dia ou outro 

desenvolver um raciocínio com a turma por um tempo razoável. Pior é a do 3º ano da noite, 

na qual há problemas mais graves de disciplina, e dificuldades de leitura e escrita elementar 

que fazem o trabalho parecer operar no vazio, muitas vezes. E também foi ruim o que ocorreu 

com NEJAIII que é montada com alunos que ano passado estudaram comigo no NEJAI, mas 

infelizmente ela foi preenchida com alunos remanescentes de outra escola da região, que foi 

encerrada pelo Estado esse ano em seu funcionamento noturno. Resultado: uma turma que 

inicia com mais de 50 alunos (!) e que tem núcleos que vão para a escola com intenso 

interesse de fazer algazarra, uns que gostam de gritar e “tirar onda”, moças que “fazem 

barraco” por divertimento, outros que gostam de encarar professores e fazer ameaças, 

especialmente diante da cobrança de tarefas ou disciplina.  

Bem, em compensação há a turma de NEJA I que embora cheia, tem dado 

oportunidade boa de se trabalhar o conteúdo de uma aula. É uma turma de maioria de gente 

que trabalha, o clima geral da turma durante a noite é de cansaço. Por outro lado se verifica 

em muitos deles o interesse em aprender e participar do mundo letrado. Algumas dinâmicas 
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de debate funcionam bem nessa turma, propostas que não tenham “muita leitura” são 

encaradas com benevolência.  

Esse ano consegui consolidar algumas dinâmicas na minha aula e aperfeiçoar a 

abordagem de alguns conteúdos. E certamente ganhei mais familiaridade com o livro didático 

que é oferecido no colégio, e entendi melhor qual é o nível de entendimento para o qual o 

aluno pode ser direcionado – que exige um grau estruturado de simplicidade, linearidade, e 

até de superficialidade em cada exposição, algo que pode parecer simplório a qualquer um 

acostumado ao estudo universitário em nível introdutório que seja. Tenho tido que aprender a 

não me aprofundar demais na fala, a não apresentar elementos demais que podem “embolar” o 

entendimento do aluno, e coisas assim. Além disso, o relacionamento com os alunos vai 

evoluindo, e novos níveis de confiança vão se estabelecendo. 

Uma unidade de introdução à filosofia vai se consolidando, surgindo de uma dinâmica 

inicial, tentando provocar reflexões filosóficas desde situações do cotidiano. Algo que se 

desdobra em uma discussão sobre as áreas e os períodos, podendo chegar à discussão sobre a 

passagem do mito à filosofia. Um percurso que pude experimentar nas turmas do Normal e do 

NEJA. Outra unidade veio se desenhando em torno da lógica, do conhecimento que aconteceu 

nas turmas do segundo ano. E ainda outra unidade se enraizando no campo de axiologia, se 

desdobrando na estética, na ética, na política. Em todas elas tentando fazer falar o texto 

filosófico entre notícias de jornal, discussão orientada, redações, e interpretação de imagens. 
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Atividades Docentes em outro espaços 2016.2-2017.1 

 

Atividade Objetivos Lugar Público 

Tutoria 

Presencial 

- Atendimento à alunos no polo CEDERJ; preparação 

de aulas segundo conteúdo prévio do curso. 

- CEDERJ/Tec em Seg. 

Púb. 

-alunos de Segurança 

Pública do polo Niterói 

Sábado 

acadêmico 

- Crítica da Violência (palestra) 

- Roda de Conversa com os alunos do curso 

- CEDERJ/Tec em Seg. 

Púb. 

-alunos de Segurança 

Pública do polo Niterói 

Cidade e 

Cidadania na 

Grécia Antiga 

- Vídeo aula 

- Interação pelo Chat mediado por Luiz Ramiro. 

- CEDERJ/Tec em Seg. 

Púb. 

alunos de Segurança 

Pública de todos os polos 

Organização de 

Cine Debate 

- Exibição do filme “Não Matarás” do K. Kieslovsky 

- Debate com Luiz Ramiro e tutores sobre o filme. 

- CEDERJ/Tec em Seg. 

Púb. 

-alunos de Segurança 

Pública do polo Niterói 

O Corpo na 

Tradição 
- Aula expositiva - encontro pedagógico grupo restrito de colegas 

O Bem Comum - Aula expositiva - encontro pedagógico grupo restrito de colegas 

A Virtude no 

mundo atual 
- Aula expositiva - encontro pedagógico grupo restrito de colegas 

Parecer  -Avaliação de painel de alunos do IFRJ na JIC 2017 IFRJ Comunidade do IFRJ 

Mediação - Mediação de mesas redonda no II ENEPI UFRJ/PEPI Pesquisadores da pós 

Organização de 

evento 

Lançamento do livro Sambo, Lobo Penso de Wallace 

Lopez Silva 
CEFET/RJ Comunidade do CEFET/RJ 

 

 


