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Resumo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor visa a partir da leitura do artigo “O que é Iluminismo” de Immanuel 

Kant e da proposta apresentada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) sobre o protagonismo juvenil como uma forma de 

adequar a juventude às competências do século XXI, constituir uma atividade 

pedagógica que envolva a disciplina de Filosofia no cotidiano da unidade 

escolar, promovendo o debate e a discussão de ideias que estão presentes ao 

cotidiano de todos da comunidade escolar, utilizando para isso a (com)vivência 

entre os participantes do projeto desenvolvido e colaboração de todos aqueles 

que desejaram contribuir para o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Introdução 

 

 Iniciar um projeto é algo que demanda tempo, planejamento e boas ideias. 

Quando aliado a colegas de trabalho interessados em fazer a diferença e com 

isto montar uma equipe, melhor ainda. A apresentação desta monografia inicia-

se antes mesmo do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II fazer 

parte dos meus planos enquanto profissional da educação, pois a experiência 

vivida por mim no Colégio Estadual Aurelino Leal, situado em Niterói, região 

metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, a partir de alguns projetos-piloto em 

que estive à frente, sempre apoiado pela direção do colégio, me levaram a 

oficializar neste formato de monografia de conclusão de curso um projeto 

aplicado por um ano na instituição. 

 Antes de estender-me sobre o tema do projeto abordado na monografia, 

“Debates Filosóficos”, uma elucidação sobre os aspectos e contextos maiores 

que o envolvem se faz necessária, pois sem estes, o tema escolhido torna-se 

descentralizado e desconexo da realidade vivenciada e desejada como fim 

último do projeto. 

 Sou professor do turno noturno do colégio supracitado há três anos. Neste 

tempo que ali leciono, nós, os professores do turno, percebemos um 

esvaziamento contínuo no quantitativo e na frequência de alunos, assim como 

uma relação afastada entre a comunidade, a instituição, profissionais e alunos.  

 Em um dos encontros na sala dos professores, abordamos a questão entre 

os professores e decidimos pensar em um projeto ou alguma ação que pudesse 

reverter a depreciação que estávamos vendo a cada dia. Conversas, propostas, 

brainstormings foram acontecendo até organizarmos os objetivos que estávamos 

buscando com a ideia inicial: 

Objetivos definidos: 

 Ampliar as relações interpessoais dos alunos - A quantidade de 

alunos que não se conhece é muito grande, o que encerra por 



provocar um distanciamento entre eles, enfraquecendo laços sociais 

e motivação para aumentar a frequência nas aulas e interferindo nos 

trabalhos pedagógicos propostos pelos professores. Este objetivo 

seria o principal ponto a ser abordado, pois ele auxiliaria a resolver 

alguns outros pontos, como redução da evasão escolar, melhoria no 

rendimento dos alunos e o aumento da quantidade de alunos. 

 Reduzir a evasão escolar – Muitos alunos deixam de frequentar o 

colégio e isto causa inúmeros problemas: desestímulo aos alunos 

que frequentam e aos professores das turmas; queda na avaliação do 

colégio; fechamento de turmas, o que leva a perda de carga horária 

de professores; piora na qualificação cultural e profissional na 

sociedade. 

 Aumentar o rendimento escolar – Com as relações interpessoais 

equilibradas e com um maior apoio dos alunos, os professores 

encontrariam um ambiente mais propício para o ensino; o sucesso 

de um estimularia o do outro, quem estivesse com baixo 

rendimento, poderia ser auxiliado pelos outros. O aumento do 

rendimento escolar também seria uma consequência das atividades 

que o coletivo de profissionais estava disposto a realizar, já que a 

crise que mobilizou o corpo docente envolveu a questão em 

diferentes aspectos, aproximando a equipe a trabalhar de forma 

transdisciplinar.  

 Aumentar a quantidade de alunos – A partir do fortalecimento 

das relações interpessoais, da queda da taxa de evasão e aumento do 

rendimento escolar, acreditamos que o quantitativo de alunos 

aumentaria, visto que os próprios alunos em suas relações sociais 

fora do ambiente escolar indicariam outros para matricularem-se na 

instituição, e que a partir da melhora dos resultados dos próprios 

alunos o colégio seria buscado naturalmente. 



 Ampliar o cabedal cultural do corpo escolar – Percebemos que 

poderíamos levar aos alunos atividades complementares e 

importantes para a formação de um sujeito capaz de construir o seu 

próprio caminho, aumentar o prazer em aprender através de 

passeios, incentivo a conhecer e a produzir obras de arte, levando o 

aluno a fazer parte do colégio através da exposição das suas obras 

nas dependências da escola, aulas de dança, capoeira, caminhada 

pela orla da praia. O desejo era ter um dia pelo menos ao mês em 

que o aluno se sentisse parte daquela organização, tanto que ainda 

fizemos eleições para representante CULTURAL de turma, cuja 

função era decidir em reunião junto aos outros representantes qual 

seria a próxima atividade a ser realizada. 

 

Com os objetivos organizados, levamos a proposta à direção do colégio, 

que a aprovou de imediato, o que possibilitou acelerar a realização dos intentos, 

o que nos levou a enfrentar novos desafios: convencer outros professores a 

aderirem ao projeto, selecionar pelo menos uma data regular para a realização 

das atividades (definiu-se toda última terça-feira do mês) e selecionar as 

atividades, que seriam primordiais para alcançar tudo aquilo que estava 

planejado 

O primeiro encontro foi no auditório do colégio. Todos os alunos do turno 

estavam presentes. Houve certa resistência no início, já que os separamos em 

equipes com pessoas de turmas diferentes. Ao fim, permitimos que houvesse até 

três pessoas da mesma turma em equipes de dez pessoas. O objetivo era o de 

responder a um questionário em que todos do grupo chegassem a um acordo. As 

perguntas giravam em torno da instituição (“Qual parte do colégio você 

melhoraria?”, “Qual é o melhor lugar para estudar?”, “Qual disciplina (matéria) 

você colocaria no currículo?”, “O que você gostaria de aprender a fazer?”).  



Após 50 minutos, com todos os questionários respondidos, os alunos 

voltaram ao auditório e os grupos começaram a ler seus questionários. Eis minha 

surpresa, quando em praticamente todos os questionários havia uma questão 

colocada de forma bastante objetiva: aqueles para quem nós havíamos feitos 

perguntas ansiavam por terem voz, darem opiniões, compartilharem 

conhecimento e fazerem isto através de DEBATES, tanto sobre ideias quanto 

sobre questões do dia a dia.  

Senti-me responsável, pois sendo professor de Filosofia, como não havia 

realizado isto antes com o turno noturno? E esta ânsia, este desejo em debater, 

pelo que todo o corpo docente concluiu, deveriam ser supridos através de 

estímulos variados (a partir de uma cena, de uma entrevista, de uma imagem) 

variando em relação a necessidade e oportunidade pedagógica. Temas e 

propostas foram aparecendo para a formação do projeto. 

Dois meses se passaram, até que uns alunos do ensino médio do turno da 

manhã me procuraram: eles gostariam de saber se eu poderia fazer um grupo de 

debate com eles para que melhor se preparassem para as avaliações do ENEM. 

Na mesma semana, fui aprovado no Programa de Residência Docente, e é claro, 

o projeto desde então estava com a estrutura criada, aproveitando já o trabalho 

realizado com meus pares. 

O que abordarei no desenvolvimento desta monografia é de que forma um 

trabalho que utiliza a metodologia de debates, nos diferentes tipos que estes se 

apresentam, aliam teoria (livros, diferentes filósofos sobre diferentes temas ao 

longo da história) e realidade (reportagens, vivências, opiniões (doxa)) podem 

contribuir para a formação do protagonismo juvenil, que está em voga nos 

ditames atuais da pedagogia contemporânea, e como podemos encontrar 

presente na filosofia de Immanuel Kant, especificamente no trabalho “Resposta 

para a pergunta: O que é iluminismo?”, uma explicação ou tentativa de 

corroborar a ideia de que a maioridade não é atingida pela idade que se tem, mas 

pela capacidade de pensar por si mesmo, possibilitando concluir que o uso de 



debates como instrumento pedagógico é também a promoção da libertação da 

influência das ideias midiáticas e formação da autonomia crítica, fundamentais 

para a construção do sujeito político e cidadão. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  SAPERE AUDE  

 

 A história da Filosofia está correlacionada à história do pensamento 

humano, das organizações políticas, dos saberes científicos, das limitações 

humanas e da natureza. As transformações ocorridas na história da humanidade 

foram influenciadas por orientações filosóficas e muitas vezes geradoras delas. 

Estudar história da filosofia é ao mesmo tempo compreender o contexto 

histórico e conseguir, pelo menos tentar, admitir-se situado no modelo de 

pensamento do sujeito que habitava aquele período analisado, cuja realidade 

muitas vezes é deformada pela imaginação que temos da época específica, 

ampliando ou reduzindo os aspectos negativos e/ou positivos reais. É retirar o 

“véu de Maya” que recobre a realidade histórica a partir reconstruções 

conceituais e factuais, para que a análise criteriosa do pensamento não seja 

obliterada e assim possamos conhecer o verdadeiro sentido daquilo que foi 

realizado, conquistado pela humanidade. 

 A história da Filosofia divide-se em quatro: Filosofia Antiga, Filosofia 

Medieval, Filosofia Moderna e Filosofia Contemporânea. Cada etapa desta é 

dividida em períodos característicos de escolas ou movimentos filosóficos. 

Dentre os diferentes períodos filosóficos da História da Filosofia, alguns 

conceitos ou expressões podem ser considerados chaves-mestras para melhor 

compreensão deles. Seguem-se os exemplos: Período Cosmológico – Origem 

da Natureza; Período Socrático – “Quem sou eu?”; Período Helenístico – 

“Felicidade”; assim por diante. Qualquer um que conheça um pouco mais além a 

História da Filosofia verificará que estas generalizações servem mais para um 

estudante iniciante do que para aqueles que buscam a ampliação do 

conhecimento específico, pois as variações e problemas postos em cada um dos 

períodos são de múltiplos caminhos, significados e reconstruções históricas.  

 Em todas as divisões da história da Filosofia houve modificações 

estruturais no sistema estabelecido, tanto é que se não houvesse estas 



modificações, não haveria sentido em alterar-se a qualificação conceitual de 

determinado período, especificamente abordaremos um período da Filosofia 

Moderna, que foi marcado por profundas modificações sociais, políticas, 

econômicas e filosóficas, conhecido por “Iluminismo”. 

 O que foi o período do Iluminismo, ou Ilustração? 

 O “século das luzes”, situado entre os fins dos séculos XVII e XVIII, foi 

caracterizado pela crítica ao sistema de crenças herdado da Idade Média, e por 

considerar que o conhecimento teria a função de tornar melhor a vida do homem 

e da sociedade, o que concilia a fé existente na razão humana e a crítica nos 

limites desta mesma razão. 

A “Razão” que já havia sido defendida por Sócrates, Platão, Aristóteles, 

Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, René Descartes, somente para citar 

alguns dos mais ilustres, é agora posicionada em um patamar diferenciado, pois 

encontraremos em Immanuel Kant a síntese de todo o “percurso” que a Razão 

seguiu: ele foi um pensador que contribuiu no estabelecimento da crítica aos 

limites da razão humana assim como elencá-la como a fonte e fundamento do 

conhecimento. 

Para melhor compreendermos a expressão “Iluminismo”, “Ilustração”, 

“Esclarecimento” (“Aufklärung”, do alemão), não devemos nos ater à relação da 

oposição “luz” e “escuridão” enquanto substantivos, mas como adjetivos 

relativos a “conhecimento” e “ignorância”.  

Para melhor elucidar esta questão, Immanuel Kant escreveu um trabalho 

intitulado “Resposta à pergunta: “O que é o Iluminismo?””, onde delimita , 

define, discorre sobre o que afasta o homem do pleno desenvolvimento do uso 

da razão. De acordo com o professor Artur Morão em sua apresentação ao livro:  

“- É um dos manifestos mais ‘interessantes’ da Ilustração europeia. Como tal, figura 

não só como um dos mais contundentes apelos ao exercício autônomo da razão, à liberdade de 

pensamento, mas constitui ainda uma expressão sintomática de um momento fundamental na 

estruturação da consciência moderna, com o seu afã de novidade, de expansão e conquista do 

mundo e da natureza, de destruição da ordem estática das sociedades, mas também com o seu 

desprezo da tradição...”. 



 

Muito daquilo que foi explicitado anteriormente é uma breve introdução 

àquilo que se analisará a seguir, que é a própria obra kantiana, com seus recortes 

devidos para que a exposição de suas ideias fique bem definida. Antes que haja 

qualquer confusão conceitual, cabe explicação aos usos dos conceitos 

ILUMINISMO, ILUSTRAÇÃO e ESCLARECIMENTO, visto que por questões 

de traduções distintas os nomes carregam em si o mesmo significado, que seria 

próximo a “ficar CLARO, com LUZ”, relacionado, evidentemente com o 

“século das luzes”.  

O que é ILUMINISMO e qual é a sua relação com a realidade 

educacional atual?   

Kant é conhecido por muitas vezes produzir textos de complexa 

interpretação, sendo considerado uma leitura “difícil”, “pesada”, interpretação 

que não se converte em realidade a partir da leitura deste livro analisado, visto 

que o autor é bastante direto em suas análises, como verificaremos a seguir. 

O artigo intitulado “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” foi 

publicado em dezembro de 1783, e, ao definir o que é “esclarecimento”, diz que 

“é a saída do homem de sua menoridade”, sendo “menoridade”, a incapacidade 

que o homem tem de usar o seu próprio entendimento, portanto, um sujeito 

esclarecido é aquele que é capaz de pensar por si próprio, sem o auxílio de 

outro. 

“Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele 

próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a 

direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela 

não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si 

mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio 

entendimento, tal é o lema do esclarecimento.”  

(KANT, 1783) 

É uma crítica contundente para uma sociedade que segue os ditames da 

Igreja, do poder instituído politicamente, visto que aponta aos que não 

conseguem ser autônomos em suas ações (inclusive crenças!), não sabendo o 

que devem fazer a não ser que outros decidam por ele.  



No contexto desta monografia, a questão se mostra atual e real em relação 

à  educação, tanto em relação às crianças, tanto quanto jovens e adultos, já que é 

retirada destes alunos a capacidade de decidirem, pois devem seguir 

orientadamente tudo aquilo que é pedido. Note-se bem a dualidade da palavra 

orientadamente, sendo possível a leitura orientada-mente, muito próximo ao 

conceito nietzcheano de “gado de rebanho”, seguir a maioria. Não é sem 

propósito que o tema deste capítulo faz referência ao imperativo “SAPERE 

AUDE!”, isto é, “Ouse saber”, como uma chamada para a insurgência, buscando 

retirar da zona de conforto aqueles que consideram suficientes os conhecimentos 

adquiridos por qualquer instituição, ao invés de almejarem conhecer além 

daquilo que seria pré-estabelecido ou fornecido por elas. 

“A preguiça e a covardia são as causas de os homens em tão grande parte, após a 

natureza os ter há muito libertado do controle alheio (naturaliter maiorennes),[482] 

continuarem, todavia, de bom grado menores durante toda a vida; e também de a outros se 

tornar tão fácil assumir-se como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se eu tiver um livro 

que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que em vez de mim tem consciência 

moral, um médico que por mim decide da dieta, etc., então não preciso de eu próprio me 

esforçar. Não me é forçoso pensar, quando posso simplesmente pagar; outros empreenderão 

por mim essa tarefa aborrecida. Porque a imensa maioria dos homens (inclusive todo o belo 

sexo) considera a passagem à maioridade difícil e também muito perigosa é que os tutores de 

bom grado tomaram a seu cargo a superintendência deles. É, pois, difícil a cada homem 

desprender-se da menoridade que para ele se tomou [483] quase uma natureza. Até lhe ganhou 

amor e é por agora realmente incapaz de se servir do seu próprio entendimento, porque nunca 

se lhe permitiu fazer semelhante tentativa”. 

 

Se para o autor citado a preguiça e a covardia são em grande parte 

responsáveis, pela menoridade, não retira também a “culpa” por outros 

elementos existentes na questão. Cabe aqui no contexto da monografia frisar a 

ltima frase do trecho elencado: “tutores de bom grado tomaram a seu cargo a 

superintendência a eles”. Uma possível interpretação é a de que os professores, 

ao se assumirem sumidades em determinado assunto, detentores do 

conhecimento, da “ciência do bem e do mal”, contribuem para a formação da 

menoridade institucionalizada, evidentemente, mas deve ser frisada e analisada 

com o zelo de não determinar esta função ao insucesso ou fracasso, pois a 

responsabilidade de como guiar sua própria vida cabe a cada um, pois o esforço 



pessoal é necessário, senão, a maioridade não será alcançada.  

 

Importante aqui é que o público, antes por eles sujeito a este jugo, os obriga doravante 

a permanecer sob ele quando por alguns dos seus tutores, pessoalmente incapazes de qualquer 

ilustração, é a isso [484] incitado. Semear preconceitos é muito danoso, porque acabam por se 

vingar dos que pessoalmente, ou os seus predecessores, foram os seus autores. Por 

conseguinte, um público só muito lentamente consegue chegar à ilustração. Por meio de uma 

revolução talvez se possa levar a cabo a queda do despotismo pessoal e da opressão 

gananciosa ou dominadora, mas nunca uma verdadeira reforma do modo de pensar. Novos 

preconceitos, justamente como os antigos, servirão de rédeas à grande massa destituída de 

pensamento. 

 

As grades curriculares geralmente propiciam a não possibilidade de 

escolha pelos alunos, sendo estes destinados a cumprirem tanto a carga horária 

quanto o domínio do conteúdo, não importando a natureza de seu interesse 

pessoal. É importante notar que não existe aqui uma defesa para o fim da 

educação formal, mas uma mudança para a adequação daquilo que possibilite a 

“libertação” para que um sujeito consiga superar sua menoridade. 

Kant segue seu manifesto abordando questões sobre política, religião e 

ciência, influência do poder e da construção de preconceitos em geral nas 

liberdades individuais de pensar, porém não serão abordados tais temas, com 

vista o desenvolvimento do tema “O QUE É ESCLARECIMENTO” e sua 

influência no sistema educacional atual. 

A expressão “Conseguir superar a sua menoridade” nos encaminha para 

uma questão maior: é possível que a maioridade seja alcançada? Se sim, como? 

A resposta de Kant é direta:  

 

“É perfeitamente possível que um público a si mesmo se esclareça. Mais ainda, é 

quase inevitável, se para tal lhe for concedida a liberdade. Sempre haverá, de fato, alguns que 

pensam por si, mesmo entre os tutores estabelecidos da grande massa que, após terem 

arrojado de si o jugo da menoridade, espalharão à sua volta o espírito de uma estimativa 

racional do próprio valor e da vocação de cada homem para pensar por si mesmo.” 

 

Vê-se o importante papel do professor e, por conseguinte, do sistema 

educacional na formação e na garantia da superação da menoridade, mas para 

isso é necessário que se pense nas soluções possíveis e sejam feitas perguntas 



tais como: Quais estratégias, quais modelos, quantas teorias analisar, quais são 

as que podem efetivamente alterar a realidade favorecendo a construção de um 

sujeito autônomo, que pense por si mesmo, responsável por suas escolhas? São 

muitas as perguntas suscitadas pelo manifesto kantiano e um aviso de que 

vivemos em 2016, ano em que esta monografia está sendo escrita, mas que 

desde 1783 (pelo menos!) a questão da superação da menoridade ainda não foi 

resolvida. 

Devemos, conforme a máxima “SAPERE AUDE!”, se bem 

compreendida, empreender uma educação libertadora que permite a ousadia do 

momento do aprender, e é em busca dela que o próximo capítulo se figura, como 

parte de um processo de construção daquilo que proporcionaria ao menos como 

alternativa, a consolidação de uma educação mais esclarecida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  O Protagonismo Juvenil 

 

 No capítulo anterior, fundamentado no filósofo Immanuel Kant, foi 

abordado o tema sobre esclarecimento e demonstrado a importância do uso da 

liberdade como eixo fundamental para que a maioridade (autonomia no pensar 

por si mesmo) seja alcançada. Neste capítulo será analisada uma proposta 

pedagógica que já está há décadas em discussão e que, portanto, já possui vasto 

material para pesquisa, fundamentado no que se intitulou “Protagonismo 

Juvenil”. 

 Para conseguir maior eficiência na aplicação do projeto e conseguir 

provocar interesse na participação dos alunos, foi necessária uma consulta com 

outros colegas de trabalho sobre experiências vividas com os alunos, já que 

muitos não eram meus alunos, pois o projeto desenvolvido foi aberto a todo o 

colégio. Também foi realizada pesquisa com os alunos sobre suas expectativas e 

interesse, para que o foco pudesse ser ajustado. 

 Devido a influência do tema abordado neste capítulo, devemos explicar os 

seus fundamentos, para que possamos prosseguir com a sua aplicabilidade, não 

apenas no projeto desenvolvido mas como eixo motivador para novos projetos a 

seguir. 

 O que é Protagonismo Juvenil? 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), “desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades 

das pessoas, com relação às suas capacidades e às oportunidades a seu dispor, 

para que elas possam escolher a vida que desejam ter”. 

 

 Esta proposta de educação integral para o século 21 concebe o estudante como sujeito 

central no processo de aprendizagem, desafiando a comunidade escolar a ver o jovem por trás 

do aluno e a dialogar efetivamente com a juventude múltipla que habita a escola – e não com 

imagens abstratas, idealizadas ou carregadas de estereótipos sobre a condição juvenil. Essa 

percepção singular de educação e de educando investe fortemente na participação de cada 

jovem, permitindo a personalização de seu percurso formativo, a partir de seu modo particular 

de estar no mundo e de aprender. Nesse contexto, o papel de mediação do professor assume 



especial relevo. 

 

 Vê-se que o objetivo da proposta é promover ao estudante condições para 

que ele consiga adquirir habilidades que o possibilite a decidir com maior 

autonomia sobre suas escolhas, libertando-o do viés como em geral os alunos 

são observados: um ente passivo, que não possui escolhas, vontades e que deve 

ser orientado a seguir o plano que ele mesmo não planejou. Não se trata aqui de 

dar força a permissividade irresponsável por parte da gestão pedagógica, pelo 

contrário! É reconhecer neste jovem um ser autônomo e capaz de tomar suas 

decisões e que ainda assim faça parte da mesma comunidade escolar, mesmo 

que possua características particulares distintas da grande maioria. Basicamente, 

é o respeito pela adversidade e individualidade do jovem que o levará a 

reconhecer-se como membro de uma comunidade. 

 

O Paradigma do Desenvolvimento Humano alicerça o princípio da educação integral 

para o século 21, que é ancorado em uma concepção de educando pautada pelo protagonismo 

juvenil: trata-se de oferecer oportunidades formativas por meio das quais os jovens possam 

participar ativamente, aprendendo a construir e articular conhecimentos, elaborando os 

próprios discursos em vez de revozear discursos alheios e sendo percebidos como 

interlocutores importantes nos momentos de tomada de decisão. 

 

Consonante àquilo que foi desenvolvido no capítulo anterior, o 

desenvolvimento da capacidade autônoma é eixo central nesta proposta 

pedagógica. Para que não seja apenas um discurso vazio, é necessário que toda a 

comunidade escolar aja de forma diferenciada ao que é comumente estabelecido, 

mas que seja coerente ao que se almeja alcançar. O objetivo do programa só 

poderá ser atingido se a comunidade escolar fizer parte da proposta.  

Outro elemento que em grande parte é preciso ser reavaliado é a questão 

do currículo escolar que se volta para aquilo que é somente pertencente à vida 

acadêmica e não para o que é da vivência do próprio aluno, ou para o seu futuro, 

ou ainda para que a sua aplicação seja visível ou reconhecida pelo aluno, isto é, 

transpor da teoria para a prática. São encontrados muitos artigos discursando 



sobre “analfabetismo funcional”, o que denotam aquilo que foi citado: existe 

uma grande diferença entre o saber e o fazer. A proposta do Protagonismo 

Juvenil é, assim, habilitar o jovem a vivenciar seus saberes. 

 

Além dessa dimensão de desenvolvimento intelectual e cidadão, outro ponto 

fundamental a formação de um protagonista diz respeito ao autoconhecimento e à construção 

de seus projetos de futuro. Quando a escola cria espaço no currículo para que os estudantes 

possam problematizar e investigar quem são e o que desejam para o futuro, eles aprendem a 

fazer escolhas mais qualificadas. Nesse processo, exercitam e ampliam suas competências 

cognitivas e socioemocionais, tornando-se capazes de escolher caminhos mais adequados para 

a própria vida – em outras palavras, tornam-se autônomos.  

 

Educar para o desenvolvimento humano, com foco no protagonismo 

juvenil, portanto, tem dois eixos definidores: o foco na potencialidade dos 

sujeitos e a centralidade da sua participação nos processos formativos. Não é 

partir de propostas que insiram o jovem em um mundo onde suas relações 

sociais e emocionais não se relacionam bem, mas ao contrário, onde elas 

possuem potencialidades de se completarem. Retirar do vocabulário regular a 

ação relacionada ao “fazer por fazer”, mas dar sentido aos fazeres do aluno. 

Relacionado à disciplina da Filosofia, o fazer é o pensar crítico e analítico da 

realidade. As questões postas nos debates são abordadas de forma a desafiá-los a 

responder e a corresponder a partir de suas vivências e material pesquisado. 

 

O conceito de jovem precisa ser problematizado, uma vez que é uma construção 

histórica. É necessário perceber, na escola, as juventudes em suas múltiplas configurações, 

indo além dos estereótipos e dos preconceitos. 

 

O Protagonismo Juvenil baseia-se na concepção de que ao invés de 

tratarmos o jovem através dos preconceitos e estereótipos que estagnam e 

interferem na concepção da realidade sobre o que é realmente a questão “ser 

jovem”. A reavaliação sobre atitudes a serem tomadas e a compreensão sobre os 

problemas concernentes a questões sociais nas quais estes jovens estão 

envolvidos e relacionados devem ser retomadas pelos profissionais que 

pretendem utilizar esta proposta pedagógica, que é uma grande reforma interna, 



social e profissional. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está pondo em prática esta 

proposta pedagógica em três colégios, sendo que em um, o Colégio Estadual 

Chico Anysio, já foi implementado nas três séries do ensino médio, sendo o 

projeto piloto do programa de criação de “Escolas de Referência”.  Neste ano de 

2016, serão abertas duas novas Escolas de Referência, uma em Niterói e outra 

em Valença, nas quais seus professores passaram por seleção e treinamento para 

que pudessem se adequar a nova proposta pedagógica.  

Será um colégio de ensino integral, onde as disciplinas contarão com 

alguns projetos em comum, visando as multi-inter-transdisciplinaridades, 

baseado naquilo que se chama “pedagogia de projetos”.  

De acordo com Jean Piaget, pesquisador francês que muito contribui para 

a pedagogia, as relações entre as disciplinas podem se dar em três níveis: 

Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 

 Multidisciplinaridade: ocorre quando a solução de um problema requer a 

obtenção de informações de uma ou mais ciências ou setores do 

conhecimento, sem que as disciplinas que são convocadas por aqueles que 

as utilizam sejam alteradas ou enriquecidas por isso.    

 Interdisciplinaridade é o intercâmbio mútuo e integração recíproca entre 

várias ciências, tendo com resultado um enriquecimento recíproco.  

 Transdisciplinaridade como uma etapa superior a interdisciplinaridade 

que não só atingiria as interações ou reciprocidades, mas situaria essas 

relações no interior de um sistema total. É a interação global das várias 

ciências. 

 

O projeto “Debate Filosófico” do qual se trata esta monografia foi 

inserido na proposta de “pedagogia de projetos”, alinhado com aquilo que se 

espera da formação autônoma da proposta do “Protagonismo Juvenil” e tendo 



por objetivo possibilitar que o público-alvo participante do projeto “Debate 

Filosófico” consiga superar a “menoridade da qual ele mesmo é responsável”.  

Apesar dos desafios encontrados, no próximo capítulo, o projeto “Debate 

Filosófico” será apresentado, a partir da sua elaboração, passando pelo seu 

desenvolvimento até a sua conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  Projeto Aplicado 

  

Este capítulo consiste em apresentar o projeto aplicado no Colégio 

Estadual Aurelino Leal, demonstrando como foi a sua construção, o seu 

desenvolvimento e a sua conclusão. 

 Este projeto que será apresentado, como já foi mostrado no capítulo de 

introdução, não é um projeto separado de outros projetos, visto que há na 

instituição um movimento pedagógico que favoreceu o seu desenvolvimento e 

aplicação. 

 Inicialmente, os projetos aplicados eram para serem utilizados durante o 

período letivo do professor, isto é, no período em que o profissional estivesse em 

sala de aula, com o seus alunos de determinada turma. Este, especificamente, foi 

desenvolvido em um período de contra turno, sem que o professor estivesse sob 

a regência de nenhuma turma, mas dedicado à atividade de forma independente. 

O motivo para isto é que por se tratar de um projeto-piloto, não se saberia os 

resultados conclusivos antes de sua experiência, assim possibilitaria que todos 

os alunos interessados pudessem participar. 

Como começou?  

No início do mês de abril de 2015, foi conversado com o representante da 

“Rádio” (um estúdio de gravação da escola que reúne os alunos e que toca 

música no horário dos intervalos), com o maestro da banda escolar e com um 

aluno que é professor de dança, a unificação destes movimentos culturais em um 

Centro de Cultura. Sendo incluído além de “Rádio”, “Banda” e “Dança”, a 

modalidade “Filosofia”, na qual seria realizada uma série de apresentações e 

debates que abordassem o “relacionar-se com o mundo e ideias”, através de 

filmes, palestras, mesas redondas e debates. 

Os responsáveis pelas quatro modalidades procuraram a direção do 

Colégio Estadual Aurelino Leal e conseguiram um mural, que estava desativado, 

na entrada do colégio. O “Mural Cultural” foi dividido em quatro e colocou-se o 



calendário das atividades a serem realizadas, organizando as salas que seriam 

ocupadas e os horários em que cada atividade seria realizada. 

Os encontros da modalidade “Filosofia” ficaram marcados para as terças-

feiras, das 15h às 17h, na sala multimídia. Para que os alunos tivessem 

conhecimento das atividades, os organizadores passaram em todas as salas de 

aula e comunicaram aos colegas de trabalho e, ainda, expuseram convites no 

mural.   

O desafio para a realização do primeiro encontro do projeto de “Filosofia” 

foi decidir como começar, de maneira que ficasse interessante para os 

participantes e que eles desejassem voltar para participarem de outros encontros. 

Havia a certeza de que seria um formato de debate, mas para que o formato 

transcorresse da forma desejada, seria necessário que os participantes tivessem 

acesso prévio ao tema e que se instruíssem de algum modo, através de algum 

meio (livro, vídeo, palestra) para que o debate não ficasse vazio de conteúdo e 

que as opiniões prevalecessem ao invés de bons e embasados argumentos.  

O primeiro encontro foi sobre a “Honestidade Intelectual” e a 

imparcialidade necessária ao trabalho da Filosofia, embora o tema fosse bastante 

específico, certamente haveria como iniciar uma discussão sobre se a 

“honestidade intelectual” e a “imparcialidade filosófica” realmente existem ou 

seriam apenas elucubrações teóricas.  

Havia no encontro cerca de 10 alunos, muito abaixo do que era esperado. 

O encontro transcorreu sem problemas e dentro do esperado. A discussão muito 

boa, alguns alunos pesquisaram o tema, outros não, mas todos participaram 

muito bem e ficaram ansiosos pelos próximos encontros.  

Foram feitos outros dois encontros antes de modificar um pouco as 

estratégias e metodologias aplicadas inicialmente, pois a proposta de criar 

debates não ficaria somente na discussão dos temas, mas também como processo 

para desenvolvimento da retórica e oratória e conteúdo formal/cultural/cognitivo 

daqueles alunos. Para isso, diversificamos os tipos de debates. No primeiro 



encontro, na diversificação dos tipos debate, o modelo escolhido foi o “Debate 

Invertido”, no qual ao separar os participantes a partir de seus posicionamentos 

“contrário” e “favorável”, os participantes deveriam defender a posição contrária 

a sua original. Sendo assim, os participantes favoráveis ao “aumento do salário 

mínimo para dez mil reais”, tema escolhido na ocasião, deveriam defender um 

posicionamento contrário ao aumento, enquanto o outro grupo, inicialmente 

contrário, deveria defendê-lo. 

 

 Os outros dois tipos de debate foram os seguintes: 

 

Debate Lincoln-Douglas 

Os debates Lincoln-Douglas foram inspirados pelos debates entre Abraham Lincoln e Stephen 

A. Douglas durante uma disputa senatorial na década de 1850. Eles são debates de um contra 

um que se concentram em argumentar a favor ou contra valores morais e éticos opostos. Há, 

tradicionalmente, uma forte ênfase no discurso persuasivo, lógica e clareza nos debates 

Lincoln-Douglas. 

Argumentação espontânea 

 

Os debates de argumentação espontânea, ou SPAR, contam com dois debatedores que 

escolhem um tópico de forma aleatória (tradicionalmente por um sorteio). Os debatedores 

então passam alguns minutos preparando o que vão dizer, antes de se envolverem em um 

breve debate sobre o tema. É frequentemente usado em salas de aula de faculdades e 

universidades, ajudam a diminuir a ansiedade do orador e a construir sua confiança. Como os 

debates não requerem investigação séria, eles se concentram mais na apresentação e no estilo 

do que no conteúdo. 

Fonte: http://www.ehow.com.br/tipos-debates-sobre_94650/ 

 

Com a experiência adquirida nos seis encontros e com o número de alunos 

fixos em torno de quinze, o projeto poderia aumentar sua complexidade, pois foi 

considerado que os participantes teriam adquirido conhecimento e interesse 

necessários para que pudessem realizar bem as atividades propostas.  

Nesta nova fase do projeto, os princípios de Autonomia e Protagonismo 

Juvenil foram importantes para que o resultado pudesse se concretizar. O 

professor orientador deixou de ser o mediador e passou a ser observador, já que 



propôs temas a serem debatidos e os participantes se organizam no decorrer de 

cada encontro.  

No “Mural Cultural”, onde é exibido o calendário e horários das 

atividades, havia o seguinte cartaz convidando a todos os interessados a 

participarem dos encontros: 

 

 

 

Toda Terça-feira às 15h:  
Debate Filosófico  

Local: Auditório 

Debate Filosófico 

Agosto  

 
04/08 – Canabidiol e THC : entre a saúde e o prazer. 

11/08 – Sozinho no Mundo: Redes Sociais.  
18/08 – MC Vivaldi, ou o funk e a erudição: existe música boa?  

25/08 – Sócrates: filosofia ou futebol?  
 

Setembro 

01/09 – Escolas e presídios: contingências e necessidades  
08/09 – Liberdade: posso não ser livre?  

15/09- Viver de Passado: expectativas para o amanhã  
22/09- “Vai você”! Política e Liberdade de Expressão  

 
 

Como funciona o Debate Filosófico? 

 
Esta atividade depende do público. Não é uma palestra nem uma aula. Os temas são dados 

antecipadamente, pois se espera que o participante adote subsídios para desenvolver o tema e que 
compartilhe suas expectativas com os outros membros. Não há verdade nem erro: há participação. O 

debate vai sendo construído a partir daquilo que é fornecido no momento. Concordâncias, discordâncias, 
temas, abordagens inesperadas...  

Venha praticar o diálogo, o triálogo, o tetrálogo...! 

 

Foi através desta chamada que os participantes ficaram sabendo os temas 

a serem discutidos, mas ainda não havia sido o suficiente para que eles 

compreendessem como seriam organizados os encontros. Sendo assim, antes que 

este novo modelo de encontro acontecesse, houve um encontro prévio 

explicando como funcionaria. Foi explicado que os participantes deveriam: 

-Buscar responder as questões colocadas nas relações dos temas; 



-Caso não soubessem algum conceito, deveriam procurar seu significado 

através de pesquisa; 

-Relacionar os conceitos presentes nos temas; 

- Debater previamente com alguém, professores, amigos ou familiares, 

sobre o tema; 

-Apresentar durante o encontro a pesquisa feita e os problemas 

encontrados. 

Alguns participantes não pesquisaram, mas outros o fizeram. Houve 

novos participantes e a saída de outros. O motivo da saída deles foi devido a um 

curso pré-vestibular que acontecia no mesmo horário. 

Os novos participantes, mesmo não sabendo como funcionava a estrutura 

dos encontros, engajaram-se e debateram como era esperado. Nos encontros 

seguintes, alguns novatos se interessaram em pesquisar, outros, não, seguindo o 

padrão dos considerados “experientes” nos encontros.  

Em cada encontro houve algum acontecimento inesperado em relação ao 

desenvolvimento dos temas. Alguns pontos marcantes: 

 Tema: “Canabidiol e THC : entre a saúde e o prazer”. 

Um aluno apresentou um discurso que dizia que a cachaça faz um mal 

maior do que maconha. Averiguando, ele havia lido cana-de-açúcar ao invés de 

canabidiol. 

 Tema: “Escolas e presídios: contingências e necessidades” 

Algumas alusões às Escolas parecerem presídios, no sentido de prender o 

aluno dentro dela, em horários marcados; associaram o recreio ao banho de Sol e 

os professores como carcereiros. Mesmo sem a interferência do professor 

orientador, o discurso majoritário foi o de que quanto mais escolas, menos 

presídios, apontando como fator principal a capacidade que se adquire de pensar 

no que é certo e errado, associando marcadamente a responsabilidade individual 

no fazer sem questionar-se. Mesmo sem a leitura prévia de Immanuel Kant, a 



influência que ela poderia promover se mostrou presente. 

 Tema: “Viver de Passado: expectativas para o amanhã” 

Neste tema o projeto teve um direcionamento realmente inesperado, 

provavelmente devido à interpretação que os participantes tiveram de que 

deveria ser melhor viver no passado do que hoje em dia. Tirando a expectativa 

do professor orientador, o tema transcorreu sem maiores problemas, apesar de 

ter sido o mais pessoal, pois os participantes começaram a falar de suas vidas e 

da história de suas famílias.  

Com o decorrer das datas apresentadas para a realização dos encontros, 

houve duas que não puderam ser realizadas, devido à falta de luz no colégio e 

toda a comunidade escolar ter sido dispensada. Fora isto, todos os outros 

encontros foram efetivados. 

O objetivo no projeto foi o de promover a autonomia pedagógica, a crítica 

objetiva, a habilidade retórica e ainda atualizar os alunos para questões 

cotidianas e teóricas de forma lúdica.  

Tendo deste projeto o surgimento de outro projeto que abordaria não mais 

a realização de debates, mas a produção de material de pesquisa cujas 

conclusões seriam apresentadas no formato de palestras semelhante às do TED 

Talks (www.ted.com), incluso ao final da monografia no Anexo 1. 

 A partir do interesse dos próprios alunos e adesão de outros professores, 

devido ao resultado positivo alcançado com que este projeto de “Debates 

Filosóficos”, mostra-se evidente que o desenvolvimento de propostas 

pedagógicas, que possibilitem ao aluno desenvolver sua autonomia crítica aliado 

a um corpo docente e gestor interessado em alcançar melhores resultados, 

favorece o que se tem buscando há décadas, em relação ao Protagonismo Juvenil 

e há séculos, como o Esclarecimento. 

Ao final do projeto, todos os envolvidos (professores, alunos, direção e 

coordenação pedagógica) sinalizaram positivamente pela continuidade no ano 



letivo seguinte. Alguns alunos que fizeram o ENEM consideraram que os 

debates influenciaram positivamente no resultado das redações. Outros 

elencaram que a participação no projeto foi ponto motivador para que se 

interessassem mais sobre política e atualidades. 

Apesar do pouco tempo em prática, a proposta desenvolvida foi bem 

sucedida. Esta análise provém dos resultados e das observações relatadas pelos 

profissionais e alunos envolvidos. Resta agora ao tempo e às experiências 

adquiridas que vierem adiante, contribuírem com o aperfeiçoamento e 

maturação necessárias para as melhorias e ajustes cabíveis, reafirmando 

constantemente que um encontro não é igual a outro, pois a organização deles 

será protagonizada pela juventude, que se renova a cada dia. 
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Anexo 1 –  

Projeto -se (Filosofe-se) 

Objetivo Geral:  

 Proporcionar aos alunos a experiência de apresentar suas reflexões, ideias 

e propostas através de palestras e/ou seminários. 

Objetivos específicos: 

 Promover a prática da pesquisa acadêmica. 

 Estimular a criatividade através de desafios a partir de temas propostos. 

 Incentivar o prazer pelo conhecimento. 

 Contribuir para a construção da transversalidade no âmbito escolar. 

 Ampliar a capacidade de reflexão a partir das apresentações. 

 Praticar a retórica e oratória como artes argumentativas. 

 Capacitar o aluno a raciocinar criticamente sobre os problemas cotidianos. 

 Produzir um material final virtual e/ou físico para futuros usos e 

referências. 

Método: 

 Será proposto, em ampla divulgação por meio interno da escola, temas 

para serem abordados pelos trabalhos autorais em grupo ou individual e 

em anexo o calendário para envio de trabalho, apreciação e aprovação e a 

data da apresentação. 

 As apresentações deverão ocorrer no horário do intervalo de recreio, 

dando um máximo de 15 minutos de apresentação, tendo 5 minutos de 

tolerância para mais ou para menos. 

 Ficará aberta a discussão no dia seguinte da apresentação no mesmo 

horário. 

 A inscrição é livre para qualquer aluno do Ensino Médio. 

 Serão classificados os 4 melhores trabalhos. 

 Será apresentado um(1) trabalho por semana. 

 As apresentações serão filmadas. 

 Os trabalhos não apresentados poderão fazer parte do trabalho final. 

Proposta de Temas:  

Agosto – Ética e Futebol. 

Setembro – Política, Formigas e Tamanduás. 

Outubro – Urano e a loucura. 

Novembro – Conclusão da produção dos trabalhos. 



 

Questões a serem discutidas: 

 A validade da produção dos trabalhos (ISBN) 

 Modelo da Mídia virtual e/ou física. 

 

 


