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RESUMO 

 

EVANGELISTA, Francisco. O Pensar e o Fazer Interdisciplinar em Filosofia: U m 
Itinerário de Formação e Investigação. Doutorado em Educação, PUC-SP, 2011. 
Orientadora: Profa. Dra. Ivani Catarina Arantes Fazenda. 

 

Este trabalho insere-se no Núcleo de Pesquisa Currículo e Formação, tendo como 

linha de pesquisa a Interdisciplinaridade. O objetivo é apresentar o itinerário de 

formação e investigação de um profissional graduado em filosofia, procurando 

destacar a ação pedagógica concreta como fio condutor para que a educação 

filosófica pudesse acontecer de fato no ambiente escolar e fora dele, tomando como 

objeto de pesquisa a prática pedagógica do próprio pesquisador. As justificativas 

para este trabalho giram em torno da necessidade nos dias atuais, ao se 

desenvolver a prática educativa e didática em filosofia, dentro da escola e fora dela, 

analisar-se o presente, que seria o testemunho mais recente do passado, escutando 

o futuro, além de fazer uma análise prospectiva que dê validade e base ao trabalho 

filosófico. Ao se aprofundar no estudo da filosofia, torna-se mais fácil entendê-la 

como um benefício social, cultural e histórico, caracterizando a filosofia como 

vivência e conscientização progressiva dos envolvidos em seu processo, sendo que 

os conteúdos estudados em sala de aula ou fora dela, sejam realmente benéficos 

para suas vidas. A Metodologia utilizada para a construção deste trabalho, foi a 

história pessoal do pesquisador, aproximando esta pesquisa da chamada ego-

história e mais especificamente da pesquisa auto-biográfica. Pesquisando sua 

história pessoal, revisitando seu percurso de formação e investigação acadêmica, 

buscando refletir sobre sua trajetória de educador, sendo ao mesmo tempo sujeito 

do processo de investigação, como também, objeto de estudo. Neste trabalho, o 

pesquisador é ao mesmo tempo sujeito e objeto de pesquisa e investigação. Sua 

história, e, sobretudo, sua prática pedagógica concreta como profissional da 

educação, são colocadas em questão e reflexão.  

 

Palavras-chave : Formação em Filosofia; Prática Pedagógica em Filosofia; 
Formação Docente; Interdisciplinaridade 
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ABSTRACT 

 

EVANGELISTA, Francisco. Interdiscipline The Meditate and the to do in Philosophy: 
A Itinerary of Formation and Investigation. Doctor in Education, PUC-SP, 2001. 
Guidance: Teacher Doctor: Ivani Catarina Arantes Fazenda 
 

This research is introduced in The Research Curriculum and Formation Nucleous 

and its line of research is the interdisciplinerity. This main subject is to present the 

itinerary of Formation and investigation of the graduated professional in Philosophy 

and its intend to emphasize the real pedagogical action as a conductor wire in order 

to the philosophic education happens inside the school environment and also outside 

of it and considering the pedagogical practice researcher himself as the investigation 

subject. The reasons of this intensive researches are around of nowadays needs 

when the educative and didatic practice in Philosophy happens inside and outside of 

schools. Another reasons are to analyze the present which is the witness more 

recent of the past hearing the future and it makes a prospective analyze in order to 

give validate and firm base to the philosophic work. When we study  Philosophy 

hardy we perceive that it is more easy understand it as social,cultural and historic, 

benefit; this distinguish it as a progressive real life day by day and conscientiouness 

of the persons involved in this process, consequently, the contents studied inside and 

outside of classroom are beneficial to their lives. The methodology that was utilized in 

this research has reflected that one which is the own researcher personal history. 

This fact approaches the research to the called ego history or more specifically called 

auto biographic research. This work researches his personal history, revisiting his 

formation way and his academic investigation. This text analyze his educator 

trajectory, so he is same time a study object and he is also an investigation process 

subject. In this research there are reflection and analyze of his history and his real 

pedagogical practice and over all as professional of the education.  

 

Key words:  Philosophy formation, Pedagogic Practice in Philosophy, Teacher 

Formation, Interdisciplinerity. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Este trabalho se propõe a apresentar o itinerário de formação e investigação 

de um profissional graduado em filosofia, procurando destacar a ação pedagógica 

concreta como fio condutor para que a educação filosófica pudesse acontecer de 

fato no ambiente escolar e fora dele, tomando como objeto de pesquisa a prática 

pedagógica do próprio pesquisador. 

Diante deste pressuposto, se apresentam algumas perguntas iniciais para 

serem respondidas: qual a objetividade deste tipo de trabalho acadêmico? O que 

este trabalho tem a contribuir para a academia? De que forma, o relato de formação 

de uma pessoa pode explicitar a constituição do objeto de pesquisa em uma tese de 

doutorado? 

Vindo da formação em filosofia na graduação, minha postura diante do 

conhecimento, me levava para uma concepção humanista, com forte inspiração do 

marxismo católico que recebi dos meus professores na PUC-Campinas entre 1987 e 

1990. O humanismo cristão e o marxismo católico são marcantes em mim e na 

minha trajetória de formação acadêmica e atuação como profissional da educação. 

Esta formação foi fortemente marcada por uma visão epistemológica, onde a 

filosofia cristã teve papel decisivo no meu percurso de formação, como também teve 

papel importante o pensamento iluminista e suas influências na educação.  

Quando tive contato pela primeira vez com a pesquisa auto-biográfica, 

achava estranho que as narrativas de vida de uma pessoa, pudessem ser usadas 

como pesquisa e que tivesse método de investigação específico em torno deste tipo 

de abordagem.  

Minha visão epistemológica me colocava preso a uma concepção tradicional 

do conhecimento, isto é, era guiado pelo pensamento mecanicista-racionalista de 

Descartes e pela concepção empirista tradicional. Como trazia da formação em 

filosofia esta visão epistemológica, tinha dificuldades em entender esta perspectiva 

de pesquisa em educação, pois a mesma traz outra visão de conhecimento, olhando 

os percursos de vida contemporâneos com outros olhos, olhando a pluralidade das 

experiências sociais e profissionais e focando com outro olhar as histórias 

individuais dos profissionais que atuam na área da educação. 
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Este novo olhar vê a atividade humana em dois aspectos: o auto-biográfico e 

o educativo. Nesta abordagem, os dados de pesquisa são oriundos das histórias de 

vida, dos relatos orais, fotos, diários, auto-biografias, biografias, cartas, memoriais, 

entrevistas, escritas escolares, vídeos. Neste sentido, se inscreve como metodologia 

de pesquisa na área da educação, possibilitando a produção de conhecimento, 

tendo como referência a pessoa em seu processo formativo. Investigando sua 

história escolar, os locais onde se deram esta formação, a forma de ser, de fazer e 

de biografar as resistências e os pertencimentos que acontecem pelo caminho em 

que passam os profissionais da educação.  

Existe uma possibilidade enorme neste tipo de pesquisa, em função do seu 

caráter antropológico e discursivo, abrindo novas formas de investigação e 

intervenção das práticas educativas, como também, como prática social de formação 

dos educadores. 

As justificativas para este trabalho giram em torno da necessidade nos dias 

atuais, ao se desenvolver a prática educativa e didática em filosofia, dentro da 

escola e fora dela, analisar-se o presente, que seria o testemunho mais recente do 

passado, escutando o futuro, além de fazer uma análise prospectiva que dê validade 

e base ao trabalho filosófico. Ao se aprofundar no estudo da filosofia, torna-se mais 

fácil entendê-la como um benefício social, cultural e histórico, caracterizando a 

filosofia como vivência e conscientização progressiva dos envolvidos em seu 

processo, sendo que os conteúdos estudados em sala de aula ou fora dela, sejam 

realmente benéficos para suas vidas. 

A Metodologia utilizada para a construção deste trabalho foi minha história 

pessoal, me aproximando da chamada ego-história e mais especificamente da 

pesquisa auto-biográfica. Pesquisando minha história, revisitando meu percurso de 

formação e investigação acadêmica, buscando refletir sobre a minha trajetória de 

educador, sendo ao mesmo tempo sujeito do processo de investigação, como 

também, objeto de estudo do momento histórico a que pertenço. Neste trabalho, sou 

ao mesmo tempo sujeito e objeto de investigação. Minha história, e, sobretudo, a 

minha ação concreta, são colocadas em questão e reflexão. As ações concretizadas 

no presente são reveladoras do futuro pretendido, elas decorrem dos valores 

retirados do futuro, tendo no passado a construção de sua compreensão. 
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O fazer aos longos dos anos, tendo sempre como referência o ensino da 

filosofia e sua importância para a compreensão do significado da vida, sempre me 

instigaram a elaborar projetos de formação em parceria com outros colegas 

formados em filosofia. Os projetos foram surgindo sempre com um olhar para o 

futuro, para possibilidades que poderiam ou não se concretizar, começando com o 

projeto ética e cidadania em 1997 e chegando à proposta de curso de 

especialização em metodologia de ensino em filosofia em 2011, o fio condutor das 

iniciativas foram sempre as questões que surgiam no cotidiano, questões que eram 

trazidas ora por alunos, ora por colegas, ora por mim mesmo. Sempre houve uma 

aposta em se buscar a formação pela ação concreta. Sempre houve uma ação 

concreta diante dos desafios que iam surgindo pelo caminho. A cada novo desafio, 

surgia uma proposta para ser encaminhada. 

Os dados de pesquisa desde trabalho foram construídos a partir da 

revisitação às ações planejadas e concretizadas para elucidar a importância do ato 

filosófico enquanto ato ético. Destas ações constam: 

1) Projeto Ética e Cidadania  

2) Introdução ao Pensamento Filosófico 

3) Problemas do Homem Contemporâneo 

4) Metodologia de Ensino de Filosofia para o Ensino Fundamental e Médio 

5) Café Filosófico 

6) Ópera e Literatura 

7) Construção do site: www.ensinarfilosofia.com.br  

8) Especialização em Metodologia de Ensino em Filosofia 

9) Curso de Formação EAD em Filosofia 

Tais ações representam o esforço em construir uma prática pedagógica que 

se relacione com uma prática filosófica. Para isso, me debrucei nos projetos iniciais. 

Ao revê-los, ia compreendendo que um após o outro, era construído num 

desencadeamento que não fora planejado. Como num espiral de apropriações, meu 

olhar projetava-se sempre para o futuro e cada ação planejada/executada/avaliada, 

me impulsionava para um nível mais complexo de se pensar o trabalho em Filosofia, 
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que se relacionasse com a vida e as aspirações dos diferentes públicos a que se 

destinava o trabalho. 

Minha hipótese inicial era que o pensar filosófico transformaria vidas. Não 

imaginava que a primeira vida a ser transformada seria a minha, quando me percebi 

fazendo pesquisa a partir de um paradigma diferente daquele que sempre defendi. 

Saí da mentalidade racionalista/empirista tradicional e mergulhei na minha biografia, 

na minha história de vida. Construí uma auto-biografia a fim de elucidar a minha 

preocupação com relação as relações entre o estudo e o trabalho,  para elucidar 

também, as relações entre a filosofia e a vida. 

O trabalho está divido em duas grandes partes: O Pensar em Filosofia e o 

Fazer em Filosofia. São apresentados na primeira parte, meu itinerário de formação 

e investigação; meu desassossego ao chegar ao doutorado; e a pesquisa auto-

biográfica como metodologia de pesquisa em educação. Na segunda parte, são 

apresentadas considerações sobre o ensino de filosofia, sua história e o que é 

ensinar filosofia na prática pedagógica que acontece na realidade brasileira. São 

apresentadas também, as ações construídas ao longo dos anos na minha trajetória 

de formação e investigação. 

No primeiro capítulo, é apresentado meu desassossego, isto é, minha 

insatisfação em relação ao uso da razão para lidar com as questões da vida 

cotidiana. A razão filosófica que guiou minha trajetória de formação e investigação 

são colocadas em questão. Minha inquietação é apresentada com a discussão em 

torno da Ecopedagogia, onde reflito sobre os limites do projeto racionalista-

cientificista-tecnológico da modernidade e a reflexão sobre a importância da cultura 

histórica para a vida cotidiana, tendo como base, a apresentação de Carmen na 

Modernidade e da Segunda Extemporânea de Nietzsche. 

No segundo capítulo, minha narrativa de investigação-formação em filosofia 

é apresentada. Retomo minha história de vida desde a formação primária até chegar 

a pós-graduação, tanto como aluno, como também como coordenador de cursos de 

especialização em educação. 

No terceiro capítulo, apresento a Narrativa auto-biográfica como metodologia 

de pesquisa, refletindo a riqueza de se retomar a trajetória de investigação e 

formação para o profissional da educação. 
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No quarto capítulo, reflito sobre a questão do ensino da filosofia e seu lugar 

na formação das pessoas. O olhar filosófico é pensado tendo como referência o 

contexto da realidade escolar, mas pensando também as possibilidades de da 

filosofia pensar as questões do cotidiano, isto é, dos problemas que são de interesse 

de todos. Sobretudo, a contribuição da filosofia na busca de sentido para o pensar, 

para o falar e o agir do ser humano. 

Nas considerações finais, reflito sobre minha trajetória, de como minha 

formação e investigação sobre o sentido e o lugar da filosofia, foram decisivos na 

minha ação concreta como profissional da educação. Reflito sobre a construção 

pessoal em torno do Pensar em Filosofia e o Fazer em filosofia. 
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CAPÍTULO 1: DA MINHA INQUIETAÇÃO NA TRAJETÓRIA DE F ORMAÇÃO E 

INVESTIGAÇÃO 

 

Minha dissertação de mestrado defendida em dezembro de 2002 teve como 

tema: O pensar e o agir eticamente, desafios na formação pedagógica e política do 

educador onde defendi que o ensino da ética seja encaminhado como investigação 

dos valores morais. A pesquisa se baseou na proposta de formação dos professores 

na visão de Paulo Freire e de Matthew Lipman, vendo em Freire a importância da 

dimensão política da prática pedagógica e, em Lipman, a importância pedagógica da 

investigação numa educação para o pensar e o agir eticamente. No decorrer da 

pesquisa no mestrado percebi que seria necessário estudar mais a fundo a atual 

crise dos paradigmas explicativos da realidade humana, pois a racionalidade 

científico-tecnológica já não está dando conta da complexidade na atual sociedade 

chamada por alguns teóricos de pós-moderna. Por isso, quando fiz o processo de 

seleção para o doutorado, tinha a intenção de estudar o paradigma biocêntrico que 

para alguns é uma das saídas possíveis para a atual crise na produção do 

conhecimento científico e sua aplicação na vida humana. 

 

1.1. Necessidade de um novo paradigma educacional?  

 

A partir das considerações acima sobre minha dissertação de mestrado, me 

vi diante da necessidade de encaminhar a discussão sobre Ética e Educação para 

um campo específico que busca analisar a sociedade contemporânea levando em 

consideração seus novos desafios e o posicionamento o ser humano diante dos 

mesmos. Um ser humano que deve, num processo constante de Educação e agindo 

de forma ética, vislumbrar novas saídas para os grandes impasses de nosso novo 

século.  

O homem contemporâneo vive num mundo onde a ciência e a tecnologia 

melhoraram a sua vida, dando-lhe conforto, encurtando distâncias, transformando o 

mundo numa grande aldeia global. O século XX foi marcado por grandes 

transformações e avanços em todas as áreas do conhecimento humano. Se, até o 

século XIX, a humanidade andava a passos lentos, o que se seguiu foi uma 
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extraordinária capacidade por parte do homem de compreender a natureza e 

transformá-la de acordo com suas necessidades. 

Todo esse avanço técnico e científico dava-lhe a certeza de que a felicidade 

seria uma conseqüência natural da aplicação do seu conhecimento e que não 

haveria limites para o potencial criativo do homem. 

O século XIX passou, o século XX também, ficando a sensação de que 

alguma coisa não vai bem no mundo. Sabe-se que a ciência, longe de ser a 

resposta para todos os problemas da humanidade, criou e tem criado situações de 

risco para a sobrevivência do homem, da natureza e de tudo o que faz parte do 

ecossistema nas últimas décadas. Nos mais variados cantos do globo, vem 

crescendo a preocupação com a natureza e o necessário controle da exploração dos 

recursos naturais. Nunca o homem se preocupou tanto com a natureza como agora; 

parece até que despertou de um longo sono, assustado com suas próprias 

potencialidades. 

Tal apreensão surge em boa hora, já que a terra já dava sinais claros de 

esgotamento, exigindo uma atitude concreta por parte do homem, para lhe garantir 

um futuro sustentável. A consciência global e a ecologia são fatos crescentes, já que 

o impacto da atividade humana sobre a natureza criou riscos fora de qualquer 

controle. Nesse sentido, os perigos trazidos pelas novas tecnologias e seu impacto 

sobre o sistema natural da terra são cada vez mais graves, podendo ocorrer perdas 

irreversíveis no patrimônio ecológico. 

Como nos alerta Unger: 

 

se uma das características do processo civilizacional ainda vigente é 
o descaso radical por qualquer limite, a idéia de que o homem é livre para 
fazer qualquer coisa, de que ele é poderoso o suficiente para pôr em prática 
os valores avançados por algumas correntes do pensamento ecológico 
destacavam a importância de desabrochar dentro dos nossos limites, 
respeitando os limites de todos os seres. Esses pensadores ambientalistas 
definem a ética ecológica como a sabedoria necessária para 
redescobrirmos a prática de nossos deveres e obrigações em relação ao 
Cosmos. Nesta perspectiva, limites éticos apropriados só poderão surgir a 
partir de um novo patamar de compreensão de quem somos e de quem 
outros seres são. O questionamento da opção civilizacional mediante o qual 
o homem se erigiu em valor absoluto, fundamento de toda verdade e 
realidade, não é uma questão irrelevante para a vida política. Ao contrário, 
esta opção percorre todo o desenrolar das opções políticas hegemônicas 
neste século (1991 p.63-64). 

 

Faz-se urgente, nesta caminhada para um novo milênio, um novo 

paradigma, com uma nova visão do mundo, que recoloque o homem diante de si 
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mesmo e da natureza que o rodeia e lhe favoreça a vida. É necessário que o pensar 

e o agir humano estejam voltados ao meio ambiente e à qualidade de vida da 

coletividade. Atualmente, ecologia rima com coletividade, pois o bem-estar da 

maioria é valor básico na construção e manutenção da democracia. 

Segundo o dicionário Aurélio, ecologia é: “1. a parte da biologia que estuda 

as relações entre os seres vivos e o meio ou ambiente em que vivem, bem como as 

suas recíprocas influências; 2. ramo das ciências humanas que estuda a estrutura e 

o desenvolvimento das comunidades humanas em suas relações com o meio 

ambiente e sua conseqüente adaptação a ele, assim como novos aspectos que os 

processos tecnológicos ou os sistemas de organização social possam acarretar para 

as condições da vida do homem”. 

Pela definição, dois aspectos marcam a ecologia: o biológico , que se refere 

às relações do ser vivo com o seu ambiente; e o social , o homem, enquanto 

pessoa, no ambiente da sociedade. 

Normalmente, quando se fala em ecologia, sempre se tem dado mais 

destaque à questão do meio ambiente, no que se refere às agressões à natureza e à 

necessidade de proteção da mesma. É importante, neste texto, avançar a reflexão 

para o que atualmente se tem discutido sobre a ecologia social e a ecologia da 

mente. 

 

A Ecologia Ambiental 

 

O debate ecológico sobre o meio ambiente tem se apresentado em três 

vertentes principais: 

1a) Reformista : É uma visão humanista e antropocêntrica, em que  a natureza 

ocupa lugar secundário, pois o mais importante é o próprio homem. Ele é o 

centro de tudo, e a natureza não é vista como valor absoluto. A preocupação 

com o meio ambiente tem, como fator principal, salvaguardar a vida humana. 

2a) Intermediária : visão que procura tirar o homem do centro das discussões, 

procurando lutar não só pelo bem-estar dele, mas também por todos aqueles 

que vivem no planeta, pois se acredita que todo ser vivo merece ter um 

ecossistema que proteja e valorize a vida. 

3a) Revolucionária : visão dos grupos que lutam pelo direito “das árvores e das 

pedras”, da natureza como tal, inclusive na sua forma vegetal e animal. É a 
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ecologia radical que questiona os conceitos básicos do humanismo moderno. 

Aqui, o que se prioriza é o cosmos  como o centro de tudo. O ecossistema tem 

valor próprio e superior ao da espécie humana. É todo o universo que adquire 

direitos de preservação. 

O engajamento político em torno da ecologia começou na década de 1960 e 

é visto por muitos como movimento de contestação de alguns grupos nesta 

passagem para o novo milênio. Existe, inclusive, uma discussão em torno de a 

ecologia ser uma ciência ou uma visão política utópica da realidade. Enquanto 

ciência estaria voltada para o estudo do meio ambiente; enquanto política estaria 

voltada aos diversos interesses dos variados grupos humanos. 

De qualquer forma, não há como negar que a civilização ocidental, que é 

movida pelo consumismo desenfreado, vem, deliberada e conscientemente, 

devastando o planeta. O que ocorre é que as autoridades políticas não sabem o que 

fazer e não têm a necessária consciência em relação à destruição do meio 

ambiente. 

Segundo Guattari: 

 

o planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-
científicas, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de 
desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados, no limite, 
ameaçam a implantação da vida em sua superfície. Paralelamente a tais 
perturbações, os modos de vida humanos individuais e coletivos evoluem 
no sentido de uma progressiva deteriorização (1997, p. 7). 

 

Para se reverter o atual quadro de destruição do meio ambiente é 

necessário uma verdadeira revolução política, social e cultural no modo de pensar e 

de agir em relação à natureza, principalmente no tocante à produção dos bens 

materiais. 

Mas, como já se afirmou anteriormente, a ecologia vai além do estudo do 

ambiente. Destaque-se, pois, uma reflexão sobre a dimensão social da ecologia, o 

que os especialistas definem como sendo ecologia social. 

 

Ecologia Social 

 

Uma questão que se coloca para reflexão é a maneira pela qual a 

humanidade viverá no próximo milênio. Como ficará a vida no planeta, diante do 

avanço técnico-científico e do crescimento demográfico?  
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Cabe, ainda, refletir sobre o Capitalismo Mundial Integrado (globalização) e 

sua sustentação econômica, política e social. Atualmente, o sistema se afirma 

indiferente à miséria, à fome, à morte e ao atraso de uma parcela significativa da 

humanidade. Para se efetivar, depende do controle de quatro segmentos sociais: 

1) A economia :  que possibilita o controle social global, através de instituições que 

regem o monetário, o financeiro e o contábil. Nesse sentido, a economia 

internacional se sobrepõe aos interesses nacionais. Quem manda é o 

especulador financeiro que controla as bolsas de valores espalhadas pelo 

mundo. 

2) O jurídico : representado localmente pelo poder legislativo, controla o poder 

executivo, aprovando leis que favorecem a elite econômica e política dos países. 

Normalmente, o que se percebe é o controle do Estado pelas classes 

dominantes que usam o poder legislativo para a manutenção do projeto 

econômico hegemônico. Assim sendo, controlam-se as economias nacionais 

pelos interesses internacionais. O local é assim controlado pelo global. 

3) O avanço técnico-científico : A tecnologia de ponta não é para todos, pois o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia depende de financiamento e verbas 

que a grande maioria dos países não pode ter. Sendo assim, o desenvolvimento 

científico fica restrito às economias que dominam o mercado internacional. Aos 

países que não fazem parte do centro hegemônico, resta “comprar”, com atraso 

e alto custo, a tecnologia produzida pelos países do chamado primeiro mundo. 

Aqui, o controle do saber tem como objetivo a manutenção da miséria 

econômica e o atraso intelectual. Saber é poder. 

4) O padrão subjetivo : que procura homogeneizar aquilo que, por sua natureza, é 

heterogêneo, isto é, submeter as culturas nacionais, locais e regionais a um 

modelo externo a elas. A supressão do pluralismo cultural impede que os 

diferentes se encontrem e dialoguem, não possibilita o convívio com a diferença, 

impedindo a liberdade de expressão dos vários grupos humanos. O objetivo é 

criar um bloco econômico subjetivo onde todos sejam obrigados a pensar e agir 

da mesma forma. O que se quer instituir, a qualquer custo, é o consenso, pois o 

dissenso é visto como anomia social. 

Vive-se, então, na dependência de um modelo social global em que o 

conhecimento está a serviço da dominação social e se quer apagar as diferenças 

culturais, que marginaliza e exclui, que prioriza o econômico e não as reais 
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necessidades humanas e cujas leis servem aos interesses de uma minoria. É claro 

que essa situação não é aceitável, pois, se quisermos ter o equilíbrio social 

universal, os indivíduos terão de se tornar solidários, apesar das diferenças culturais 

e de interesses. 

Cabe, portanto, à ecologia social trabalhar na reelaboração e reconstrução 

das relações humanas em todos os níveis sociais. Ela precisa criar novas maneiras 

de valorização da existência individual e coletiva. Como ensina Guattari, “a ecosofia 

social consistirá, portanto, em desenvolver práticas específicas que tendam a 

modificar e a reinventar maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto 

urbano, do trabalho” (1997, p.15-16). 

 

A Ecologia Mental 

 

Já se afirmou anteriormente que a ecologia nos leva a refletir sobre a nossa 

relação com o meio ambiente natural e com o meio ambiente social. Resta, ainda, 

defrontar-se com o “ambiente mental”, com as estruturas existenciais, tanto no nível 

individual como no coletivo. 

Mas o leitor pode estar achando estranha essa abordagem sobre o 

ecológico e, com certeza, quer saber do que se trata. 

Para clarear o assunto, deve-se partir da idéia de que, se existem a poluição 

dos rios, a destruição das florestas, o extermínio de várias espécies animais, é 

porque alguma coisa anda errada na cabeça do ser humano, isto é, o pensar e agir 

diante da natureza os colocam diante de uma irracionalidade declarada. Se o 

homem está consciente dos males que causa à natureza, por que não dá um basta 

à situação? Por que persiste nos mesmos erros?  

O que se tem observado é que as relações com a natureza , com o social  e 

com a psique  têm piorado com o passar do tempo. Ou seja, além do descontrole 

frente à natureza, as relações humanas estão fortemente marcadas pela 

desigualdade, pelo egoísmo e pela indiferença social. Se o indivíduo está bem, por 

que vai se preocupar com o bem-estar dos outros? Cada um que cuide de si 

mesmo! Dentro do sistema político, econômico e social, na proposta neoliberal, o 

que vale é a competição e, assim, “quem pode mais chora menos”. 

Com relação à psique, vale lembrar o perigo do controle que se quer ter 

sobre o comportamento individual e coletivo dos indivíduos. Nesse sentido, a 
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sociedade conta com os profissionais do comportamento humano que possuem o 

poder de intervir nas instâncias individuais e coletivas. A adequação comportamental 

é um sonho de quase todos os projetos políticos, sociais e econômicos. 

O homem moderno vive num período histórico marcado pelo descontrole 

social, emocional e psíquico, pois, apesar de todo o progresso científico e 

tecnológico, a humanidade vive como que à procura de um sentido para a 

existência. Como alerta Morais: 

 

nos centros urbanos, nos quais se encontra hoje grande parte da 
população mundial, praticamente o contingente humano se divide entre os 
que fazem uso de estimulantes  (mais especialmente jovens) e os que cada 
vez mais tomam ansiolíticos  e hipnóticos  (sobretudo a partir da meia-
idade). Os primeiros, medrosos da rotina que os põem frente a frente 
consigo próprios, ou entediados por insidioso vazio existencial, procuram 
nas estimulações químicas, substitutos para as emoções fortes que 
gostariam de ter espontaneamente. Já os segundos sentem-se infernizados 
pelas tensões resultantes das muitas formas de pressão da vida atual e, por 
conseguinte, buscam conter tanta ansiedade e lograr um sono 
razoavelmente repousante com medicamentos quimiodepressivos das 
exaltações nervosas (1988, p.15). 

 

Se o homem vive num mundo tão facilitado pela tecnologia, o que lhe falta para 

ser feliz? De onde vem toda a desordem psíquica e emocional que marca as 

sociedades atuais? O mundo corre o risco de virar um grande manicômio? 

Acredita-se que um dos objetivos da ecologia mental é “limpar” os territórios 

existenciais, dando ao homem a possibilidade de assumir plenamente a sua própria 

psique, pois, se ele destrói a natureza, se implode a sua vida social, é porque 

alguma coisa ruim está acontecendo em seu íntimo. Ninguém estraga e destrói o 

que está fora, se não está estragado e destruído por dentro. Por isso acredita-se que 

a sujeira ambiental é resultado de “sujeira” interna, emocional e psíquica. 

Cabe à ecologia mental garantir um espaço mínimo para as mais variadas 

formas de pensar e de agir em relação à natureza, à sociedade e à tendência natural 

de estruturação dos processos inconscientes (por parte da humanidade). Ela é a luz 

que alerta o homem sobre o perigo da integração do poder repressivo em relação às 

liberdades individuais. É por meio dela que se pode ter o equilíbrio entre a moral 

social e o apoio dos desejos particulares. É a ecologia mental que prepara o homem 

para viver plena e harmoniosamente com a natureza e com as outras pessoas. 

Portanto, as três ecologias são faróis que iluminam o caminho do homem. Não 

basta que ele enxergue os tropeços que terá pela frente, é necessário ver e agir 
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concretamente em busca de uma nova visão do mundo onde a vida seja o centro 

das preocupações humanas. Talvez a saída mais inteligente para a crise atual seja 

abandonar a visão técnico-científica pela visão biocêntrica. 

Meu interesse pela Ecopedagogia começou durante o mestrado, onde 

comecei a refletir sobre o alcance da razão nas aulas de filosofia. Enquanto um tipo 

de narrativa centrada no discurso racional e analítico, a filosofia tem grande poder 

para ajudar o ser humano na compreensão de sua vida e de sua realidade; mas ao 

mesmo tempo, é apenas uma forma de discurso, ficando fora de sua visão e 

reflexão, as novas necessidades trazidas pela contemporaneidade.  

 

1.2. Minha história: entre o Pensar e o Fazer 

 

“porque instrução sem vivificação, o saber no qual a atividade adormece; a 

história tomada como um precioso supérfluo e luxo do conhecimento deveriam ser, 

segundo as palavras de Goethe, verdadeiramente odiosos para nós, na medida em 

que ainda nos falta o mais necessário e porque o supérfluo é o inimigo do 

necessário. Certamente precisamos da história, mas não como o passeante mimado 

no jardim do saber”  Nietzsche 

Em 2007, quando comecei a ter contato com o GEPI e participar das aulas 

da professora Ivani Fazenda, tive a oportunidade de presenciar a palestra sobre 

Carmen de Bizet e sua influência na modernidade. A apresentação teve um enorme 

impacto, pois aprofundou ainda mais minha reflexão sobre as possibilidades da 

razão, das possibilidades da educação e a influência da cultura histórica na 

formação das pessoas.  

Preocupado na época em entender como a cultura histórica é ou não 

importante no processo de investigação e formação das pessoas, escrevi o presente 

texto, onde pretendi apresentar a visão de Nietzsche sobre a história e de como ele 

fundamenta os conceitos sobre a mesma. Pretendia mostrar que Nietzsche dá valor 

à história no sentido que ela se dirige para a vida, para a ação e não para a 

degenerescência da mesma que vem pelo abuso e sobrevalorização da cultura 

histórica. Tinha como objetivo, resgatar minha trajetória pessoal, isto é, minha 

história de vida, de como ocorreu meu processo de formação e investigação, até 

chegar ao doutorado na PUC-SP. 
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Esta análise é fruto da aula inaugural da disciplina ministrada pela Profa. 

Dra. Ivani Catarina Arantes Fazenda no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Católica de São Paulo, fazendo parte das atividades do GEPI 

(Grupo de Ensino e Pesquisa em Interdisciplinaridade), que apresentou a palestra 

Carmen na Modernidade  no dia 08/08/2007, proferida pelos professores Prof. Dr. 

Cláudio Picollo, do Departamento de Língua e Literatura Inglesa, sobre Carmen de 

George Bizet e Mara Lúcia Faury, do departamento de Francês da Faculdade de 

Comunicação e Filosofia da PUC-SP, sobre Carmen de Prosper Merimée. 

Além da palestra proferida pelos professores, os alunos e professores 

presentes no evento, assistiram trechos da ópera que foram selecionados pelo prof. 

Cláudio e pela Profa. Mara, sendo apresentados os aspectos (i)morais, sociais e 

diabólicos que envolvem a personagem central do texto de Merimée e da ópera de 

Bizet, dando ênfase a sua imortalidade e contemporaneidade para a cultura 

universal. Na ocasião, a professora Ivani nos salientou, que Carmen seria o 

referencial para as atividades do segundo semestre de 2007, o que me levou a 

escrever o presente texto. 

É necessário frisar que a reflexão que aqui se apresenta, tem como texto 

central de análise a Segunda Consideração Extemporânea editada em 1874 sob o 

título “Da Utilidade e Desvantagens da História para a Vida”. O problema que 

queremos nos ater é o método histórico-genealógico usado pelo filósofo na sua 

produção filosófica. A segunda extemporânea data do ano de 1874, fazendo parte 

dos escritos do primeiro período das obras de Nietzsche que se estendem de 1870 a 

1876.  

Meu interesse foi entender a visão do filósofo em relação à cultura histórica, 

já que a mesma é duramente criticada na 2ª Extemporânea, sendo que Nietzsche 

cria o método histórico-genealógico para superar os equívocos por ele 

apresentados. Como entender o método histórico-genealógico de seus escritos que 

aparecem no segundo período de sua produção filosófica?  

Minha intenção era avaliar a filosofia da história empregada por Nietzsche, 

buscando clarear as bases conceituais em que se processam sua visão da cultura 

histórica.  Como afirma Scarlett Marton: “lançando mão de estudos históricos, 

Nietzsche, sem dúvida, toma partido por um tipo determinado de organização social 

e por um tipo determinado de moral”. Ainda segundo Marton: “também Nietzsche 

lança mão da história para perscrutar o comportamento humano e assim enriquecer 
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sua crítica dos valores”. O texto procura analisar as razões da utilização do método 

histórico-genealógico usado por Nietzsche. 

A Segunda Consideração Extemporânea, “Da Utilidade e Desvantagens da 

História para a Vida”, publicada em fevereiro de 1874 visava uma crítica aos 

historiadores universitários e acaba se tornando em uma severa crítica ao 

historicismo de sua época. 

Nietzsche é um extemporâneo. Estar fora de seu tempo é para ele a melhor 

maneira de contribuir para sua época, nem que para isso ele precise se colocar 

contra ela. Por isso, lança uma ação intempestiva contra sua época em benefício do 

futuro. 

Mas ser extemporâneo não é estar confuso quanto aos acontecimentos, aos 

fatos ou as pessoas, é um modo de se relacionar com o presente. O discurso de 

Nietzsche não é independente ou autônomo, mas feito sob medida para seu tempo, 

tendo como objetivo a cura do mesmo. Seu discurso é o discurso do amanhã, da 

aurora, do super-homem A extemporaneidade de Nietzsche implica radicalidade na 

crítica de seu tempo. Radicalidade implica diferença. Ele está no seu tempo, 

exatamente porque está contra ele. 

Para Nietzsche, o apego que o homem tem pelo passado revela sua 

imperfeição e o sentimento que ele carrega de nunca chegar a uma situação 

plenamente satisfatória. Para ser realmente feliz é necessário ter a capacidade de 

esquecimento, pois quem não consegue esquecer não pode ser feliz e ainda impede 

que o outro seja. Nesse sentido, felicidade é colocar-se fora da história. 

 

a maior felicidade é sempre uma coisa que torna a felicidade o que ela é: o poder esquecer 

ou, dito de maneira mais erudita, a faculdade de sentir a-historicamente durante a sua duração. 

Quem pode se instalar no limiar do instante, esquecendo todo o passado, quem não consegue firmar 

pé em um ponto como uma divindade da vitória sem vertigem e sem medo, nunca saberá o que é 

felicidade e ainda pior: nunca fará algo que torne os outros felizes (Nietzsche,2003,p.9) 

 

Todo ato exige o esquecimento. O não esquecimento e a inexistência no 

sentido pode destruir um homem uma nação ou mesmo uma civilização. É preciso 

marcar o limite do que deve ser esquecido do passado para não sepultar o presente. 

É preciso saber esquecer a tempo como recordar a tempo, ou seja, quando é 

necessário ver as coisas historicamente e quando não. 
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Uma coisa é certa, o apelo ao sentido histórico e mesmo a sua negação são 

igualmente necessários à saúde de um indivíduo, de uma nação e até mesmo de 

uma civilização. 

Segundo Nietzsche, a interpretação histórica pode gerar inverdades e 

injustiças quanto aos fatos ocorridos e mesmo quanto à verdadeira participação dos 

personagens históricos envolvidos. E além do mais, é importante captar diretamente 

os fatos para além de qualquer sentido histórico. Para Nietzsche, a ausência de 

sentido histórico é como uma camada protetora da vida que produz a si própria, ou 

seja, a não história. 

Sendo assim, ele se lança em defesa do presente e da vida, e diz que é pela 

faculdade de fazer o passado servir à vida e de refazer a história com o passado que 

o homem se torna homem. Mas lembra que o excesso de história destrói o homem e 

que a história começa pela não-história. 

Nietzsche argumenta que o estado anti-histórico é matriz da ação dentro da 

história e que os grandes acontecimentos históricos nascem justamente da 

atmosfera não-histórica dos fatos. Os pensamentos e os atos são poucos históricos 

e o estudo da história nem sempre é comandado pela vida e sim por uma 

necessidade de conhecimento puro. 

Para Nietzsche a história está necessariamente voltada para vida e por isso 

mesmo está ligada por uma força não-histórica e em função disso, jamais será uma 

ciência pura. 

O homem supra-histórico não vê na evolução um futuro melhor. Para ele o 

mundo já está completo e atinge a cada instante o seu objetivo. Nesse sentido, o 

passado e o presente são a mesma coisa e o pensador supra-histórico interpreta a 

história partindo de dentro dela e não da historiografia. 

 

com um não o homem supra-histórico que não vê a cura no processo e para o qual o mundo 

a cada instante singular está pronto e acabado. O que poderiam dez anos ensinar que os últimos dez 

não tenham já ensinado (Nietzsche,2003,p.15) 

 

Nietzsche comenta que a história é própria do ser vivo, pois os homens são 

ativos e ambiciosos, sentem prazer em conservar e venerar e possuem ainda a 

necessidade de se libertarem dos sofrimentos que são afligidos. Mas alerta que a 

vida tem necessidade de ser servida pela história e não o oposto, pois o excesso de 
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história é prejudicial à vida humana. A história é dividida segundo o filósofo, em 

monumental, tradicional e critica. 

O que fundamenta a história monumental é crer que os grandes momentos 

de luta entre os homens formam a chave-mestra da história e que esses momentos 

continuam vivos e querem ser eternos. O que prevalece aqui é a grandeza a e 

animalidade, pois as analogias com o presente servem para criar um passado 

glorioso, onde a presença de grandes mestres é exaltada em função de um presente 

vazio de líderes. Nietzsche critica a história monumental alegando que ela pode 

causar desvios no seu intento de imitar o passado, pois leva a crer que o mesmo 

pode repetir-se, desprezando os grandes homens do presente em função da 

admiração dos grandes e poderosos do passado, inverte com isso a própria 

concepção histórica. 

 

através de que se mostra útil para o homem do presente a consideração monumental do 

passado a ocupação do que há de clássico e de raro nos tempos mais antigos? Ele deduz daí que a 

grandeza, que já existiu, foi, em todo o caso, possível uma vez, e, por isto mesmo, com certeza, será 

algum dia possível novamente; ele segue, com mais coragem, o seu caminho, pois agora se suprimiu 

do seu horizonte a dúvida que o acometia em horas de fraqueza, a de que ele estivesse talvez 

querendo o impossível (Nietzsche,2003,p.20) 

 

A história tradicional é marcada pelo apego ao que foi admirado e 

convencionado no passado se colocando como herdeira de um passado que se quer 

justificar. Em outras palavras, luta por perpetuar o que já é habitual há tempos, 

encarando o passado como um museu a ser conservado. Nietzsche questiona aqui 

a falta da postura crítica e mesmo histórica que marca a visão tradicional da história. 

 

aqui se está sempre bem próximo de um perigo: enfim, tudo se torna antigo e passado, mas 

continua no interior do campo de visão, é assumido por fim como igualmente venerável, enquanto 

tudo o que não vem ao encontro deste antigo com veneração, ou seja, o que é novo e o que devem é 

recusado e hostilizado (Nietzsche,2003,p.24) 

 

A história critica é que faz o juízo sobre o passado, levando-o ao Tribunal da 

razão e com isso condenando-o. Todo o passado merece a condenação e quem 

sentencia não é a justiça, mas sim a vida. 
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quem quer fincar pé no familiar e na veneração do antigo cuida do passado como o 

historiador do antiquário; e somente aquele que tem o peito oprimido por uma necessidade atual e 

que quer a qualquer preço se livrar do peso em suas costas carece de uma história crítica, isto é: de 

uma história que julga e condena (Nietzsche,2003,p.25) 

 

Essas três formas de concepção histórica têm cada uma sua função: quando 

o homem quer criar grandes coisas e precisa do passado, usa a história 

monumental; quando quer perpetuar o que já é rotineiro há tempos, usa a passado 

como museu e não como historiador; e quando quer estar livre de uma realidade e 

seu peso, usa a história crítica, que julga e condena o adverso. 

Para Nietzsche, o historiador tradicionalista transforma a história de sua 

cidade em sua própria história e crê poder projetar o bem viver do passado e do 

presente para o futuro. Ele penetra no passado e reencontra vestígios quase 

apagados e atinge seu auge quando mascara uma realidade rústica e miserável com 

um sentimento de prazer e satisfação Seu tradicionalismo é tão restrito que não 

consegue enxergar todo o conjunto e avalia mal dando a tudo a mesma importância. 

A história que escreve se põe a serviço da vida passada e com isso o sentido 

histórico mumifica a vida e a mata. Segundo Nietzsche, o homem tem necessidade 

do modo critico para considerar o passado no interesse da vida. E a usa para 

quebrar e dissolver um fragmento do passado para poder viver, submete o passado 

a julgamento e o condena, pois todo passado merece condenação ante a mistura, 

entre a força e a fraqueza do homem. Mas não é o caso de destruir o passado, pois 

somos frutos das gerações passadas e seus erros, os homens e as épocas que 

destroem o passado são sempre perigosos, isso por esconder ou mesmo negar os 

antecedentes históricos. 

A História pode e deve prestar serviços a vida. O conhecimento do passado 

sob a forma de história monumental, tradicional ou crítica deve estar a serviço das 

necessidades dos homens e não ser apenas fruto do pensamento puro e 

exteriorizado de indivíduos ávidos de saber. O conhecimento do passado deve estar 

a serviço do presente e do futuro e não para enfraquecer o presente nem 

desenraizar de antemão o futuro que seria viável. 

 

estes são os serviços que a história pode prestar à vida; de acordo com suas metas, forças 

e necessidades, todo homem e todo o povo precisa de certo conhecimento do passado, ora sob a 

forma da história monumental, ora da antiquaria, ora da crítica: não como um grupo de puros 

pensadores que apenas contemplam a vida, não como indivíduos ávidos de saber, que só se 
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satisfazem com o saber e para os quais a aplicação do conhecimento é a própria meta, mas sempre 

apenas para os fins da vida, e, portanto, sob o domínio de condução suprema destes fins 

(Nietzsche,2003,p.31) 

 

Nietzsche comenta que sua época exige que a história seja uma ciência, já 

não é a vida que determina ou breque o conhecimento do passado. Nesse sentido, a 

história se transformou na ciência do devir universal graças à máxima: haja a 

verdade, pereça a vida. E todo esse saber histórico provocou conseqüências 

profundas no homem moderno, pois falta vida à cultura moderna devido a 

inautenticidade da mesma, tem-se na verdade o conhecimento do que é uma 

cultura, tem-se a idéia e o sentimento, mas não uma cultura. 

O homem moderno considera inseparáveis cultura e cultura histórica, mas 

segundo Nietzsche é possível ser culto sem cultura histórica. O que é preciso então 

é trabalhar por uma cultura autêntica destruindo a noção falsa de cultura, 

restaurando a saúde da mesma que foi contaminada pela história, restituindo seus 

instintos e sua integridade. 

 

nossa cultura moderna não é nada viva, porque não se deixa de modo algum conceber sem 

esta oposição; ou seja, ela não é nenhuma cultura efetiva, mas apenas uma espécie de saber em 

torno da cultura (Nietzsche,2003,p.33) 

 

O excesso de cultura histórica em qualquer época é perigoso devido ao 

contraste que produz entre o interior e o exterior de uma cultura, levando-se ao 

enfraquecimento de sua personalidade própria, leva uma época a acreditar que 

possui como nunca existiu antes a justiça, perturba os instintos racionais dos 

indivíduos e da comunidade que não consegue alcançar a maturidade; leva a crença 

no envelhecimento da humanidade como também na adoção da ironia a respeito de 

si mesma, destrói as energias vitais de uma época. 

O homem moderno exige dos historiadores uma exposição universal da 

história e se comporta como expectador ávido de gozo em relação aquilo que se 

passa no mundo. Para Nietzsche, a história só é tolerável a personagens fortes, pois 

abala as personalidades fracas, isso porque ela desorienta o sentimento e a 

sensibilidade quando não são os fortes para enfrentarem o passado. 

 

aquele que não ousa mais confiar em si mesmo, mas involuntariamente, para sentir, pede 

um conselho a história: “como devo sentir aqui?”, torna-se paulatinamente, por pusilaminidade, um 
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ator e desempenha um papel, na maioria das vezes até mesmo muitos papeis e, por isso, cada um 

deles de maneira muito ruim e superficial (Nietzsche,2003,p.45) 

 

Com relação à objetividade histórica o homem moderno se diz justo quanto 

ao passado. Nietzsche questiona essa objetividade que diz buscar a verdade e 

justiça e diz que são poucas que a alcançam e praticam. Diz ainda, que o homem 

pode chegar ao conhecimento indiferente e frio em sua suposta busca da 

objetividade. Segundo o filósofo, a maioria dos historiadores do seu tempo toleram e 

aceitam o que não podem refutar e apresentam o passado como benevolente e 

moderado, sem dureza e sem ódio. A alegada objetividade histórica também 

esconde o partidarismo e a desonestidade desses mesmos historiadores. Tenta 

definir a postura neutra (pura) dos mesmos diante de um acontecimento, tenta 

buscar a unidade dos fatos que na verdade não existe, exprime o sentido artístico e 

não o seu sentido da verdade e da justiça. A objetividade não tem nada a ver com a 

justiça, pois o conjunto coerente dos fatos só existe na imaginação do historiador, 

nesse sentido, ele tudo decifra, nada é enigmático. 

 

pensar a história como objetiva é o trabalho silencioso do dramaturgo, a saber, pensar tudo 

conectado, tecer o esporádico no todo, por toda a parte, sob a pressuposição de que uma unidade do 

plano nas coisas deve ser alcançada, quando ela não estiver presente. Assim, o homem estende a 

sua teia sobre o passado e o doméstica, assim se expressa seu impulso artístico, mas não o seu 

impulso para a verdade, para a justiça. Objetividade e justiça não tem nada a ver uma com a outra. 

Dever-se-ia pensar uma historiografia que não tivesse em si nenhuma gota da verdade empírica 

comum e que pudesse requisitar o predicado da objetividade no grau mais elevado 

(Nietzsche,2003,p.52) 

 

O historiador autêntico é aquele que sabe que o valor da história está em 

variar com espírito um tema conhecido e talvez já gasto e elevá-la à posição de 

símbolo compreensivo e em fazer pressentir no tema estudado, um mundo de 

meditação de força e beleza, para isso, é necessária uma poderosa faculdade 

poética, pois o poder criador de planar por cima do real, de mergulhar com amor nos 

dados empíricos, de criar imagens novas de acordo com os tipos dados, depende da 

objetividade no que ela tem de positivo, pois por vezes a objetividade é apenas uma 

palavra. Nesse sentido, o historiador autêntico deve ter a força para transformar 

numa verdade nova o que é conhecido de todos com simplicidade e profundidade. 
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Aquele que pleiteia escrever a história deve ser um homem de experiência 

maior e superior aos outros, pois o veredito do passado é sempre o veredito de um 

oráculo, não se pode entendê-lo se não se é arquiteto do futuro e conhecedor do 

presente. 

Nietzsche discute também, que não cabe à sua época julgar o passado, 

essa missão coube aos indivíduos que viveram nessas épocas, não é justo querer 

julgar todo o passado, pois segundo ele sua época não é superior para isso. Julgar o 

passado só é justo a partir do que o presente tem de mais elevado, e só quem 

constrói o futuro tem o direito de julgar o passado. Para se refletir sobre o futuro não 

se deve pedir à história que indique o método (o como e o porque), mas ao presente 

que se faz a cada momento. 

Nietzsche argumenta que o saber histórico sem freio desenraiza o futuro, 

pois destrói as ilusões e priva o presente da atmosfera indispensável à vida. A 

objetividade e a justiça da história mesmo que correta, é temível, porque mina e 

destrói a vida e se no lugar daquilo que é destruído não existir um projeto, o instinto 

criador natural do homem se desanima. 

 

o sentido histórico, quando vige sem travas e retira todas as suas conseqüências, 

desenraiza o futuro, porque destrói as ilusões e retira a atmosfera das coisas existentes, a única na 

qual podiam vive .(Nietzsche,2003,p.58) 

 

O homem só cria a partir da crença no amor, na perfeição e na justiça, se 

isso é cortado ele perde seu vigor criativo. A História quando só destrói e não se 

guia por um instinto construtivo leva a desilusão, pois a dissecação histórica destrói 

um acontecimento porque a transforma em conhecimento histórico. Mas a história 

pode se transformar em obra de arte e em pura criação das artes e conservar e 

despertar os instintos naturais do homem, desde que esteja a serviço da vida. 

O homem moderno deixa-se impressionar mais tragicamente pelo passado 

do que pela vida presente dos homens. Os historiadores oferecem ao povo o ácido 

histórico de quem pressente uma catástrofe, e por isso mesmo, está indiferente com 

relação à felicidade do outro. 

Mas há uma espécie de consciência irônica de si no homem moderno, 

motivada pelo pressentimento que logo acabará o prazer que o conhecimento 

histórico pode dar. 
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Essa necessidade da cultura histórica vem da idade média e é marcada pela 

concepção teológica-cristã que a tudo julga, o que leva a crença da velhice da 

humanidade, pois o cristianismo reforça a idéia de que tudo nasce envelhecido e 

que o passado não tem valor porque o juízo logo virá. 

No cristianismo, o sentido histórico se impõe e é só pela ação que o homem 

pode se libertar a ser agente histórico. Para Nietzsche, a história ocidental é uma 

teologia camuflada, pois reflete o respeito e a submissão dos leigos (homens) ao 

clero (historiadores). O cristianismo é o responsável pela origem do abuso da 

história através dos conceitos medievais e a pessimismo quanto ao futuro da vida 

sobre a terra. Sendo assim, a hostilidade quanto ao futuro foi criada dentro da 

história e é dentro dela que se deve resolver o problema que ela mesmo criou. 

 

o que se pode aprender com o cristianismo é o fato de ele ter se tornado esnobe e 

desnaturado sob o efeito de um tratamento historicizante, até que, finalmente, um tratamento 

plenamente histórico, isto é, um tratamento justo, o dissolveu em puro saber acerca do cristianismo e, 

com isso, o aniquilou (Nietzsche,2003,p.60) 

 

Segundo Nietzsche, a história só tem sentido quando é absolvida pelos 

herdeiros que enxergam nela o estímulo para o futuro. Render-se ao poder da 

história é aprovar qualquer poder, seja ele de governo, da opinião pública, ou da 

maioria em número, isso só leva a uma atitude passiva dos governados em relação 

ao poder. 

Para Nietzsche, o fato é sempre absurdo, e o homem virtuoso luta contra a 

força cega dos fatos, contra a tirania do real e se sujeita às leis que não são regidas 

por situações históricas dadas. Nada contra a corrente da história, quer lutando 

contra suas paixões que são para ele sua realidade mais próxima e quer se 

submetendo à “honestidade” da vida. Na verdade, a história guarda lembrança dos 

lutadores contra a história, daqueles que lutaram contra a força cega do real e que 

não se acomodaram com o “é assim” mas que buscavam com ardor “isto é que deve 

ser”, queriam com isso, não sepultar uma espécie, mas criar uma raça nova. 

O homem moderno se acha no topo da árvore do conhecimento, no topo do 

processo histórico e se considera a própria natureza em sua perfeição. Mas na 

verdade, a modernidade está no caminho da náusea. É necessário então, se 

reconstruir a evolução universal não mais pelo pensamento, mas sim pela ação dos 

instintos criativos naturais do homem. 
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Nietzsche comenta que a história com óptica das massas serve para mostrar 

que ela copia os grandes, que resistem a eles e servem de instrumentos para os 

fortes. A massa não produz a grandeza, pois lhe falta a qualidade dos grandes. O 

século XIX valoriza a instinto da massa como o que há de essencial e mais 

importante na história, vendo os grandes homens como expressão dessa lei, dessa 

postura. No entanto, o homem moderno irá descobrir que foi o egoísmo das massas 

que serviu sempre de alavanca aos movimentos da história. Sendo assim, o 

egoísmo deve ser o Deus da modernidade e a massa pode ser levada ao egoísmo 

requintado. 

Os perigos que ameaçam a vida e a cultura autêntica vêm do excesso de 

sentido histórico que o homem moderno padece. Por isso, a história pode tirar da 

juventude a energia de sua fé em um pensamento superior que o presente, cabe 

portanto ao homem moderno reverter essa situação. 

Nietzsche protesta contra a formação histórica imposta à juventude e exige 

que o homem moderno só utilize a história ao serviço da vida. O excesso de história 

é uma doença e ataca a faculdade plástica da vida, não busca no passado seu 

alimento tonificante. A doença da história é curada pelo não-historicismo  (arte e 

poder de esquecer e se encerrar num horizonte limitado) e pelo super-historicismo  

(forças que afastam o olhar do devir e o orientam para aquilo que lhe confere um 

caráter de eternidade e de significação igual ao da arte e da religião). 

Finalizando, vale afirmar que a maior preocupação de Nietzsche com 

relação à cultura histórica é que ela pode ser útil se subordinada à vida, em outras 

palavras, a vida deve prevalecer sobre a história e a própria ciência. Daí a 

fascinação do filósofo pela Carmen de Bizet, que assistiu pela primeira vez em 1887 

em Nice e revendo a mesma por diversas vezes posteriormente.  

Segundo as palavras de Nietzsche: “Na verdade, meus irmãos, para jogar o 

jogo dos criadores é necessário ser uma afirmação santa; o espírito quer agora o 

seu próprio querer; tendo perdido o mundo, ele conquista o seu próprio mundo”. 

Carmen é para o filósofo, a encarnação de sua filosofia, do seu super-homem, da 

existência vivida com verdadeiro significado, afirmando os reais valores humanos 

frente às máscaras da cultura racional, científica, filosófica, cristã, ocidental. 

Neste capítulo, procurei relatar a minha chegada no doutorado na PUC-SP, 

mostrando num primeiro momento o meu desassossego em relação à dissertação 

defendida no mestrado na PUC-Campinas, onde eu defendia que os valores morais 
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fossem trabalhados em sala de aula através da investigação ética e não de forma 

doutrinárias, quer no sentido ideológico e político, quer no sentido religioso. Na 

época, eu acreditava que o uso correto da razão, seria o encaminhamento natural 

para se resolver os conflitos do cotidiano. Por isso, o projeto inicial proposto para o 

processo seletivo para o ingresso no doutorado, girava em torno dos limites da razão 

científico-tecnológica, procurando um novo caminho, um novo paradigma para 

encaminhar o trabalho pedagógico em sala de aula. Quando vivenciei a 

apresentação Carmen na Modernidade, procurei resgatar minha trajetória pessoal, 

vendo na minha história a relação entre o Pensar e o Fazer, querendo refletir e 

resgatar o papel da ação na minha construção como profissional da educação. 

Sendo assim, a inquietação inicial se transformou em desassossego, me levando a 

refletir na minha tese de doutorado a minha auto-biografia, o meu processo de 

formação e investigação acadêmica, que tendo explicitar a seguir. 
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CAPÍTULO 2: MEMORIAL DE FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO 

 

Entrei no Curso de Filosofia da PUC-Campinas no ano de 1987, na época, 

eu morava na cidade de Americana com minha mãe e meus irmãos. Sendo o filho 

mais velho, tinha a obrigação e o compromisso de ajudar minha mãe a manter e 

educar os irmãos mais novos. Foi por isso, que só quando minha irmã mais velha 

completou 18 anos é que pude mudar para Campinas e começar a fazer o curso de 

graduação em filosofia. 

A mudança foi dramática, já que contribuía financeiramente para a 

manutenção das necessidades da família. Não tive o apoio de minha mãe na 

ocasião e nem da minha família, que via na minha escolha, uma espécie de fuga das 

obrigações com a família. Era como se eu tivesse fugindo da família e querendo ter 

uma “vida boa”, longe dos problemas que tínhamos. Era comum ouvir a seguinte 

frase: “você tem um rei na barriga, não aceita ser pobre e a vida que temos”. 

Me lembro, que quando comuniquei para minha mãe que ia me mudar para 

a cidade de Campinas, para poder facilitar meus estudos e diminuir os custos para 

estudar, foi uma situação de extremo conflito e stress. Ela não aceitava que o filho 

mais velho estivesse abandonando sua casa e seu compromisso com a família. Ela 

me cobrava sistematicamente tal obrigação, sempre afirmando que eu tinha a 

obrigação de ajudar na manutenção da casa e na criação dos irmãos mais novos, 

muito embora, ela já estivesse no segundo casamento, tendo um marido dentro de 

casa e dois filhos com ele. 

Meu pai continuava internado no sanatório na cidade de Araras, município 

do interior do Estado de São Paulo. Estava lá desde 1970, ano que entrei para o 

primeiro ano da escola primária em Americana. Ficou lá até sua morte em 2006. 

Tivemos pouca convivência, pois a gente se via quando das visitas que eu fazia ao 

sanatório, que fica até hoje, as margens da Rodovia Anhanguera. Também dele não 

tive apoio para estudar, ele era semi-analfabeto e não dava muito valor aos estudos. 

Na verdade, nos últimos anos, eu pouco o via, não o visitava mais com a mesma 

freqüência de antes. Estava tão envolvido com minhas atividades como profissional 

da educação na cidade de Campinas, que não sobrava mais tempo para visitas 

regulares e internamente eu não sentia mais vontade de ir ao sanatório. O sanatório 

me deixou algumas marcas internas, pois desde os 7 anos, comecei a freqüentar o 

ambiente que era composto por pessoas com problemas psiquiátricos. No começo, 



26 

 

eu não entendia direito o que era aquele ambiente, mas com o tempo e com as 

visitas que fazia ao meu pai, fui entendendo melhor o que acontecia lá dentro e 

quem eram as pessoas que lá estavam e o motivo que as levou até lá. Como 

qualquer criança, queria ficar perto do meu pai e o único jeito era através de visitas 

que aconteciam aos finais de semana. Foram muitas visitas ao longo dos anos 70 e 

anos 80. Aos poucos fui me distanciando do local e do meu pai. De início, achava 

que era uma questão de tempo e que ele logo sairia daquele lugar fechado, triste e 

com pessoas de comportamento estranho. Esperava a saída dele desde a primeira 

visita que fiz ao sanatório. De lá ele só saiu morto em 2006, uma semana depois de 

eu ter entrado no doutorado da PUC-SP. Eu estava feliz com a possibilidade de 

estudar e continuar minha trajetória em torno do ensino da filosofia. Uma grande 

alegria foi acompanhada de uma grande tristeza, aliás, como sempre foi em minha 

trajetória de vida. Sempre foi uma luta constante para a manutenção das 

necessidades básicas de existência, versus uma busca pessoal por educação e 

cultura. Nunca tive “as portas” abertas para que a educação pessoal pudesse 

acontecer, sempre tive que lutar muito pelas mínimas coisas, onde não havia a porta 

aberta, eu batia na porta ou simplesmente “metia o pé” e derrubava a porta, para 

que a oportunidade aparecesse. Foi assim a vida toda, foi assim na entrada no 

doutorado na PUC-SP no processo seletivo em 2006. De um lado, a sempre 

presente memória da loucura e pobreza econômica e intelectual; de outro, um 

desejo de caminhar para si, de auto-formação, de busca pelo conhecimento. 

Não sei ao certo porque desde cedo me interessei pelo conhecimento, pela 

cultura, pela formação intelectual. Nada do meu entorno me dava condições para 

estudar ou participar de eventos culturais. Não havia estímulo e muito menos o 

dinheiro para isso. Não havia livros, não havia bibliotecas por perto. O que havia na 

época eu me agarrei com as duas mãos: A família Godoy. O senhor Antônio F. 

Godoy e sua esposa Maria, passaram a ser a minha referência inicial, um parâmetro 

para a vida escolar, como também um parâmetro de uma família diferente da minha 

de origem. Em sua casa, havia livros, havia conversa sobre a escola e a importância 

de estudar e se formar.  

Em 1970, eu tinha sete anos quando entrei para o Ginásio São João Bosco 

e conheci a família Godoy, que se tornou uma referência e apoio não só para a vida 

escolar, mas também nas necessidades diárias, pois me ajudavam sempre, 

propiciando aquilo que normalmente faltava materialmente. Lembro que a primeira 
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máquina de calcular que tive, ganhei como presente de Natal do Sr. Antônio. Me 

afeiçoei aos Godoys de tal forma que participava da vida familiar deles, indo aos 

passeios da família, festas, ia ao clube que eles freqüentavam aos finais de semana. 

Eles sempre davam um jeito para que eu pudesse entrar “no bolo” junto aos seus 

filhos. Eu adorava ir ao clube, adorava a piscina que tinha lá. Nunca me esqueço 

dos momentos que vivi junto deles. Foram muitos momentos felizes. Momentos que 

para mim eram de alegria e ao mesmo tempo de formação, pois seu Antônio era 

professor, daqueles das “antigas”, que gostava de lecionar, era sério e 

comprometido com o que fazia. Dona Maria era uma espécie de segunda mãe, pois 

quando eu estava em sua casa, era tratado como se fosse um de seus filhos. Foi 

com ela também que sempre troquei algumas conversas em torno da vida, das 

minhas necessidades materiais, dos problemas que tinha na minha família. Ela 

sempre tinha alguma fala positiva e formadora. Nunca me disse nada que não fosse 

para o meu bem estar. Me educou na convivência e nas falas. Seu Antônio e D. 

Maria foram presentes que a vida me deu. Uma segunda família que contrapunha 

para mim o ambiente de onde eu vinha. Neles eu via outra realidade que não aquela 

de pobreza material e intelectual que me rodeava. Me sentia muito bem perto deles 

e perto de seus filhos, sobretudo do Edson, o filho mais velho que era meu amigo, 

daqueles amigos inesquecíveis que a gente tem na infância. Era inteligente e 

gostava de estudar. Era interessado na escola e sempre atento quando eu precisava 

de ajuda na escola em alguma matéria. Ele era tímido e eu “despachado”.  Junto 

com ele eu me sentia mais forte na escola, sentia que tinha um apoio quando 

precisasse. Por alguns anos, desde a escola ao ginásio, Edson foi o amigo de 

sempre e presente. Era também uma espécie de modelo que olhava, sobretudo na 

questão da escola e do conhecimento. Nunca me esqueço dos tempos de nossa 

amizade e nossa proximidade. Nossa proximidade na escola é que tinha me 

aproximado de sua família e sobretudo de seus pais. Ele se importava comigo e me 

ajudava sempre que podia. 

 

2.1. Encontro com a Pedagogia Salesiana 

 

Uma das imagens mais antigas que trago na memória, é de um padre 

salesiano me carregando no colo. Não sei quem era este padre, só sei que depois, 

virei um oratoriano de Dom Bosco, o que me levaria mais tarde, em 1979, a entrar 
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para o Seminário Salesiano de Pindamonhangaba. O contato com os salesianos foi 

muito importante para o desenvolvimento da minha vida intelectual, deixando 

marcas profundas na minha forma de ser e estar no mundo. Eu adorava ir ao 

oratório, pois além de brincar com os colegas, ainda existia a catequese e as missas 

de domingo que eu passei a gostar, primeiro porque ganhava pontinhos que se 

transformavam em presentes para aqueles que não faltavam nas missas. Creio que 

tinha uns cinco anos quando comecei a ir ao oratório e aos sete anos, entrei para o 

Ginásio São João Bosco para fazer a 1ª e 2ª série do ensino primário, nos anos de 

1970 e 1971. Estávamos no auge da ditadura militar quando eu entrei para a escola 

primária. Não fazia a mínima idéia do que se passava no Brasil. Eu era um menino 

pobre que gostava de brincar, era alegre, fazia amizade com facilidade e gostava 

também dos esportes que praticava no oratório salesiano. Não havia livros na minha 

casa, nem histórias em quadrinhos. Não havia televisão e nem jornal impresso. 

Havia a pobreza e a carência daquilo que é básico para a vida. Não passava fome, 

pois minha mãe recebia a ajuda de várias pessoas do bairro Vila Galo de 

Americana, dos Vicentinos e ela trabalhava na lavanderia do hospital São Francisco 

de Americana. Apesar das dificuldades que tínhamos, tenho boas lembranças desta 

época. Morava na Rua Padre Avelino Canaza, no meio de uma indústria de tecido 

da cidade, de propriedade do Sr. Oscar Padovani, sendo que meu pai era o caseiro 

e a gente morava em uma casinha de madeira no meio da fábrica. Era uma casinha 

de madeira, a primeira da minha vida. Vivi mais de uma década em casa de 

madeira, sem conforto, sem luz elétrica, sem água encanada. Com o tempo, fui 

ficando incomodado em morar daquela forma e comecei a sonhar em ter uma casa 

de tijolo, com o mínimo de conforto possível.  

 

2.2. O Barraco: minha caverna de Platão 

 

Uma das imagens mais antigas que tenho sobre meu interesse pelo 

conhecimento vem por volta dos meus 12 anos de idade. Na época, eu já começava 

a trabalhar com carteira assinada na parte da manhã e tarde numa tinturaria em 

Americana, cidade que tem sua economia voltada à indústria do tecido. A empresa 

ficava na parte de baixo do bairro onde eu morava: Jardim Alvorada. Era uma bairro 

muito pobre, sem a infra estrutura mínima para seus moradores. Não tinha rede de 

água e esgoto, não tinha rua asfaltada, não tinha sequer ônibus que viesse ao 
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bairro. Quando mudei para este bairro, ele era totalmente afastado da cidade, tento 

até problemas de violência acirrada entre os moradores. Convivi com várias 

situações de violência e algumas pessoas mortas em função dos atritos oriundos da 

convivência social conflituosa. Não se tratava apenas de um bairro pobre do ponto 

de vista econômico era, sobretudo miserável do ponto de vista intelectual. Não havia 

estímulo para se ir à escola e lá se preparar para o futuro. A escola não era vista 

como importante, mas sim como lugar para os filhos ficarem, evitando assim estar 

na rua enquanto os pais iam trabalhar. 

A escola do Jardim Alvorada era simples e pobre, espelhando a vida de seus 

moradores. Tenho boas lembranças do tempo que passei lá. Sobretudo do espaço e 

das brincadeiras com os colegas de classe. Lembro que uma aluna da 3ª série do 

primário, a Cidinha, baixinha e loirinha, era a melhor aluna da turma. Eu achava 

aquela menina muito esperta e inteligente e queria ser como ela na escola. Não me 

via como inteligente, me via como aluno esforçado. Pelo que sei, a Cidinha parou de 

estudar para trabalhar. Como os meninos e meninas do bairro Jardim Alvorada, ela 

teve que ir trabalhar ainda adolescente, como eu, que aos 12, também fui trabalhar. 

Trabalhar em vez de estudar parecia ser o destino dos alunos daquela escola. 

Também me lembro das comemorações da escola, sobretudo nos dias dos “vultos” 

nacionais. Como era o período militar, era comum a gente hastear a bandeira e 

cantar o hino nacional com freqüência. Como eu era desinibido, era sempre 

colocado pelas professoras para recitar algum verso na frente de todos os colegas 

nestas ocasiões. Lembro de um verso do dia 07 de setembro: 

“salve sete de setembro; grande data brasileira; tradição de nossa gente e 

da pátria altaneira. Viva D. Pedro I que a Pátria Libertou; Lá juntinho do rio Ipiranga, 

Independência gritou” 

Cursei a 3ª e 4ª série no colégio do jardim alvorada. Foram muitas as 

comemorações e muitos os versos que declamei nos tais dias festivos. Lembro que 

a idéia da pátria era o foco de sempre nestas ocasiões. Não me lembro do período 

militar, mas me lembro destes dias e dos versos que decorei e declamei na frente 

dos colegas. Não me lembro de que algum professor tenha falado algo sobre o que 

estava acontecendo no Brasil naquela época, no ano de 1971. Me lembro apenas 

que era um garoto pobre e que estudava numa escola num bairro distante do centro 

da cidade, num bairro que era visto na cidade como distante e violento. Lembro 

também, que as vezes eu tinha vergonha de dizer qual bairro morava, só dizia se me 
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perguntassem, de minha espontânea vontade não dizia nunca. Não fazia a mínima 

idéia que os militares estavam no poder e que havia um regime que perseguia os 

que pensavam diferente da ideologia reinante no Brasil. Naquele tempo, eu só 

percebia aquilo que faltava para mim e para minha família, sobretudo os bens 

matérias mínimos para uma vida digna. 

 

2.3. O primeiro aluno 

 

Curiosamente, é nesta escola que tive minha primeira experiência como 

professor. Eu estava no 3º ano do primário e fui convidado pela avó de um aluno que 

estava na primeira série, a lecionar para ele a cartilha. Ele era um garoto negro que 

morava bem próximo a minha casa e tinha muita dificuldade em aprender. Não sei 

exatamente porque aquela senhora me convidou para dar aula para seu neto. Só 

lembro que toda semana, eu ia ao menos uma vez na sua casa e repassava a 

cartilha e o conteúdo que ele estava estudando. Eu tinha nove anos nesta época e 

de forma sistemática e organizada, lecionava toda semana, tendo inclusive um 

pagamento pelo meu ”trabalho pedagógico”. A quantia era tão pequena, que só dava 

para comprar um pão grande e uma garrafa de guaraná. Eu comprava feliz e 

orgulhoso no bar do bairro e ia correndo comer e beber com meus quatro irmãos 

mais novos. Era uma felicidade aquela experiência. Por algum motivo que eu não 

sabia, eu gostava muito de dar aula para aquele garoto, sentia que ele apreendia 

comigo e melhorava seu desempenho na escola. A experiência se estendeu pelo 

ano de 1972 inteiro. Ao final do ano, ele foi promovido para o segundo ano do 

primário. Me senti importante na vida do aluno, meu primeiro aluno Edney. Eu, 

menino professor de nove anos de idade. Apesar da vida quase miserável que eu 

tinha, ajudei alguém de forma concreta na escola e fui bem sucedido. Os anos se 

passaram e sempre que eu me encontrava com aquele garoto, ele sempre me 

agradecia pelas aulas dadas. Nunca me esqueci dele. 

O sucesso com o Edney foi à luz fora da caverna que eu vivia. O barraco de 

madeira escondia não só a pobreza econômica, mas uma limitação intelectual muito 

grande. Parecia que o mundo, e a realidade, estavam todas ali dentro daquele 

barraco, impossível de se ir além ou sair da escuridão econômica e intelectual. 

Parecia que não existia uma outra forma de viver e estar no mundo, bastando 

acomodar-se à situação econômica e social que ali se apresentava. Vi na 
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experiência vivida com aquele garoto, que era possível ser e ter uma vida diferente 

daquela em que eu vivia com meus irmãos e minha mãe. Parecia que existia outro 

mundo diferente daquele e eu queria conhecer este mundo. Queria sair daquela 

caverna, que embora tivesse luz, parecia cegar seus moradores. Mas que luz era 

esta que eu queria conhecer? 

 

2.4. Aos 12 anos o primeiro emprego com carteira as sinada 

 

Quando terminei a escola primária, tive que ir estudar em um colégio bem 

longe do meu bairro, pois nele não havia como fazer o curso ginasial. Fui estudar no 

Colégio João XXIII. Era um colégio bem grande, seu terreno e construção tomavam 

uma quadra inteira. Tinha sido planejado e construído para ser um colégio 

vocacional, mas quando entrei nele para fazer a 5ª série, já não havia mais esta 

intenção, mas sim, um colégio comum. Eu adorava o colégio e achava o maior do 

mundo. Era tão grande e eu tão pequeno. Com o tempo fui descobrir que era uma 

maravilhoso projeto pedagógico que tinha sido abortado pelos militares no poder na 

época. Era estranho passar na frente de muitos laboratórios fechados e ver todos os 

equipamentos dentro deles parados, sem uso e se estragando com o tempo. Eu não 

entendia aquilo, nem eu e nem meus colegas. A gente não sabia por que não podia 

usar todos aqueles equipamentos que estavam jogados naquelas salas trancadas 

com cadeado. Eu tinha 11 anos e adorava o colégio, apesar de ficar bem longe do 

bairro onde eu morava, tendo de andar muito para chegar na escola, me sentia à 

vontade de estar lá. Aos 12 anos, tudo mudou. 

Quando estava na sexta série, tive que ir trabalhar, pois minha mãe, já 

estava com cinco filhos naquela época e precisava de ajuda para manter a família, 

sendo que meu pai continuava internado no sanatório de Araras. Eu e meus irmãos 

ainda iludidos com sua saída de lá. Para poder trabalhar, tive que mudar de turno no 

colégio, tive que ir estudar na parte da noite. Foi o começo da vida do trabalho que 

continua até hoje. Depois deste fato, nunca mais tive como parar de trabalhar. O 

trabalho, desde este período da minha vida, se constituiu como fator vital para a 

manutenção da própria existência e da existência dos irmãos mais novos. Me sentia 

responsável pelos quatro irmãos mais novos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. 

Com o tempo, minha mãe arrumou outro marido e veio mais dois meio-irmãos para 

compor nossa família. Ainda sendo casada juridicamente com meu pai, ela se juntou 
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com outra pessoa e teve mais dois filhos no segundo relacionamento. David está 

com 26 anos atualmente e o Fabiano que se matou dentro de um presídio no dia 27 

de julho de 2010, com 32 anos de idade. 

Começar a trabalhar aos 12 anos de idade me levou a ter desde cedo uma 

preocupação que normalmente os adultos têm na vida, prejudicando a formação 

escolar de forma definitiva, pois tinha pouco tempo para me dedicar aos estudos. O 

trabalho era visto em minha casa, como sendo a coisa mais importante na vida de 

uma pessoa. Era visto como algo nobre e absolutamente necessário à uma pessoa 

honesta e de bem. Quando estava para sair para o primeiro dia de trabalho, minha 

mãe me olha nos olhos e diz: “lembre-se meu filho, funcionário é sempre escravo do 

patrão”. E foi com esta mensagem, com este ensinamento, que fui para o primeiro 

dia de trabalho no laboratório da tinturaria Tasa de Americana. 

 

2.5. Trabalhar ou Estudar?  

 

Esta pergunta me acompanha até hoje. Mais que uma pergunta, ela se 

colocou sempre como uma realidade. Nunca tive as condições ideais para a 

formação escolar. Desde cedo tive que “criar” as condições para que ela 

acontecesse, tendo a ajuda de algumas pessoas ao longo do caminho. Tais pessoas 

viam meu esforço e ajudavam. Eu aceitava a ajuda e sempre quis ser merecedor de 

todo o auxílio vindo de fora. Comecei a pensar que trabalhar duro e de forma 

honesta, seria uma das formas de retribuir aos que me ajudavam. Também percebi 

que era importante estudar e não apenas trabalhar, pois isso atendia a um desejo 

interno que eu não entendia direito. Eu gostava de estudar sem saber o porquê 

disso. O trabalho era de ajudante de laboratorista, dentro do laboratório de química 

de uma tinturaria em Americana, trabalhando manhã e tarde e estudando à noite 

numa escola pública. Gostava de trabalhar, mas gostava também de estudar, e com 

o tempo fui percebendo, que nem sempre o trabalho favorecia o estudo, pelo 

contrário, sendo pobre, filho mais velho e obrigado a trabalhar para não passar 

fome, a escola passa a ficar num segundo plano. Primeiro era preciso garantir o pão, 

o leite e a comida e só depois se dedicar à formação pessoal. A obrigação com a 

família vinha antes, era vista e ensinada como a mais importante. A questão central 

então era a seguinte: ser alguém com a formação escolar ou ter as condições 

matérias mínimas de sobrevivência? Como equilibrar as necessidades materiais de 
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sobrevivência da família com a necessidade pessoal de estudar e formar-se. Estudar 

para que exatamente? Qual intenção em não me acomodar com meu entorno 

social? Para onde iria tanto esforço em trabalhar e estudar? Ficar dentro do barraco 

ou sair dele? O que buscar fora dele? Vida melhor? Bens materiais? Buscar 

conhecimento? A resposta viria aos poucos. 

Na 7ª série, lembro que comecei a estudar na escola do bairro Nova 

Americana, onde cursei também a 8ª série. Trago poucas recordações desta escola. 

Lembro que era limpa e organizada, tinha um zelador que morava na escola e 

mantinha tudo em ordem. Lembro das aulas de Educação Física que eram sempre 

interessantes para mim. Sempre gostei das modalidades esportivas e adorava fazer 

ginástica. Tinha boa resistência física, sempre me destacava nas de provas de longa 

distância. Era pequeno e magro, e como andava muito para ir e vir da escola, 

sempre tinha maior resistência física que os outros colegas. Concluí o 1 grau no ano 

de 1977, freqüentando o período noturno desta escola. Na escola primária tinha 

freqüentado duas escolas: Ginásio São João Bosco (1ª e 2ª séries) e GESC Prof. 

Octávio Soares de Arruda (3ª e 4ª séries). Eu gostava muito de estudar na escola 

salesiana, pois lá eu tinha entrado no oratório aos 5 anos de idade, mas tive que sair 

porque a escola deixou de ser gratuita no ano de 1971. “A escola que, graças ao 

convênio com a prefeitura, vinha mantendo-se gratuita até então, passou a ser, paga 

e também mista” (informação obtida no site da escola). No ano de 1972 minha 

família se mudou para o bairro Jardim Alvorada, indo então estudar na escola 

pública do bairro. 

Em 1976, comecei a trabalhar no laboratório de Química da TASA (Tinturaria 

Americana S/A). Não tive opção de escolha, pois como minha mãe já tinha na 

época, 5 filhos do primeiro casamento, fui forçado a ajudar no orçamento da casa. 

Ou fazia isso, ou eu e meus irmãos mais novos, iríamos passar maiores dificuldades. 

Como a tinturaria ficava próxima, foi a saída mais adequada para eu ter um emprego 

e ajudar minha mãe com as despesas da casa e da criação dos irmãos. Eu gostava 

de trabalhar, mas como tinha de ficar das 8 da manhã às 17 horas da tarde no 

ambiente de trabalho, o tempo para estudar ficava comprometido, sobretudo pelo 

cansaço e pela distância que teria que vencer para chegar à escola mais próxima do 

meu bairro e poder fazer a 7ª série. Normalmente eu ia de bicicleta, apesar do medo 

de ter de voltar sozinho à noite e ter que pedalar numa parte da pista entre 

Americana e Piracicaba. Vi muitos acidentes e muita gente ferida e morta por aquele 
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trajeto, mas como a vontade de estudar era grande, eu sempre me animava para ir 

em frente e não desistir. Tudo no meu entorno era um convite para parar de estudar. 

Mas eu teimava e seguia adiante. Às vezes, eu ficava pensando o porquê eu tinha 

tantas dificuldades para ir à escola. Ficava pensando, o porquê tinha de passar por 

tantas dificuldades na vida, tanto materiais, tanto familiares.  

Não tinha naquela época, nenhuma visão de mundo, nenhuma cosmovisão 

filosófica ou teológica da realidade. Tinha apenas 13 anos, vivendo numa família 

com muitas dificuldades materiais, tendo uma mãe com 5 filhos e sendo o mais 

velho que teve que ir trabalhar para não passar fome. Não nutria de nenhuma visão 

política ou ideológica, apesar de viver dentro do modelo imposto pelos militares em 

1964. Eu tinha nascido em 1963 e aos 13 anos em 1976, não fazia a mínima idéia 

do que acontecia do ponto de vista político, social e econômico no Brasil. A 

consciência política e social, veio aos poucos, na medida em que avançava a 

pressão social pela volta da democracia ao país e na medida em que eu fui 

cursando o ginásio e depois o colegial. Tudo que eu tinha visto nesta área, veio 

através das aulas de Educação Moral e Cívica (EMC) no ensino primário e depois 

nas aulas de Organização Social e Política do Brasil (OSPB) no ensino ginasial. Do 

que me lembro, não eram aulas que tinham como finalidade a formação do cidadão, 

mas sim do patriotismo e o amor aos símbolos nacionais: amor ao hino nacional e à 

bandeira brasileira. Era comum os alunos serem enfileirados para cantar o hino 

nacional brasileiro e hastear a bandeira brasileira. Tanto no primário, quanto no 

ginásio, foram muitas as vezes que fizemos este ritual, sem ter a devida consciência 

do que se tratava o ritual em si e muito menos sem saber do que acontecia no país 

naquele tempo. Predominava uma consciência ingênua do mundo e da realidade e 

eu era somente mais um aluno no meio entre tantos com esta mentalidade.  

 

2.6. Entrada no Seminário em 1979  

 

A entrada para o seminário em 1979 foi marcante para a minha formação 

escolar. Na minha casa, eu não contava com livros e nem com estímulo para a 

leitura de livros e freqüentar a escola. As dificuldades materiais vinham antes e não 

havia como priorizar a educação. Eu e meus irmãos, ao completarmos 12 anos, 

fazíamos a carteira de trabalho e começávamos a trabalhar. Foi assim com todos os 

filhos, tanto os homens quanto as mulheres. A prioridade era a sobrevivência de 
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todos os integrantes da família, era a satisfação das necessidades materiais e neste 

sentido, a escola não era vista como prioridade.  

No seminário salesiano, pude finalmente me dedicar aos estudos de forma 

exclusiva. O cotidiano era voltado à formação: Aulas pela manhã, tempo de estudo à 

tarde, tempo de estudo à noite. As aulas formais aconteciam entre oito e meio dia, 

na parte da tarde eram duas hora de estudo, mais duas horas de estudo à noite. Ao 

todo, tínhamos 08 horas do dia voltadas para a formação escolar. O ambiente era 

um convite ao estudo, à oração e ao trabalho interno do seminário. Foi neste 

ambiente, que desenvolvi dois grandes prazeres: pela música e pelos livros. Depois 

da formação salesiana, passei a gostar da música, sobretudo da música clássica. E 

devorava livros, sobretudo sobre Hagiografia, isto é: aqueles que narravam a 

biografia dos santos católicos. 

Em 1981, decidi sair do seminário salesiano e ir para o seminário 

franciscano. Foi uma mudança radical, já que o carisma salesiana era baseado no 

trabalho na área da educação e os franciscanos, trabalham em projetos sociais. O 

que havia em comum, era que ambas as congregações, tinham na pobreza, seu 

foco de atuação pastoral. Mas se no seminário salesiano o mais importante era o 

estudo, no seminário franciscano, o mais importante era o trabalho que era feito na 

parte da tarde. O trabalho vinha em primeiro lugar, depois o estudo e depois a 

espiritualidade.  

Em 1982, entrei para o seminário diocesano da cidade de Limeira. O foco 

nesta proposta de formação era a vida inserida na comunidade, onde o estudo e o 

trabalho eram vistos atrelados à convivência cotidiana com as pessoas da paróquia. 

Na prática, eu não sabia o que priorizar: se trabalhar, ou estudar. O que trago na 

memória como sendo o mais interessante desta experiência de formação, foi o 

contato com as pessoas, com as famílias e seus problemas existenciais.  

Em 1982, percebi que não me encaixava na formação sacerdotal, nem na 

formação religiosa das congregações e nem na formação secular diocesana e voltei 

a morar com a minha família, com minha mãe e irmãos.  

De 1982 até 1987 trabalhei no antigo Banco Mercantil de São Paulo na 

cidade de Americana. Eu nunca gostei de trabalhar em banco, só gostava dos 

amigos que tinha lá. O trabalho era repetitivo, cansativo, burocrático e sem 

motivação. Não tenho boas recordações deste ambiente de trabalho. Saindo do 

seminário, eu passei a vivenciar uma situação estranha: como me adaptar ao mundo 
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externo ao seminário? Como voltar a viver num mundo tão diferente ao vivido nos 

muros dos seminários? No começo, eu me sentia com “um peixe fora d’água”, pois 

tinha me acostumado ao ambiente de estudo, oração e contemplação. Além do 

mais, passei a ser um “estranho do ninho” dentro da minha família. O ambiente de 

casa era bem diferente e eu voltava a viver a situação de uma família de 

mentalidade operária. Tudo continuava como sempre, isto é: todo mundo 

trabalhando nas fábricas de tecidos de Americana e ninguém se preocupando em 

estudar. Nada tinha mudado para meu espanto, parecendo a caverna de Platão e 

suas sombras. Minha volta foi muito difícil e nunca mais me senti a vontade entre as 

pessoas da minha família. Cada vez que eu lia um livro, cada vez que eu ia num 

teatro, cada vez que eu falava sobre a conjuntura brasileira, todos me olhavam com 

estranheza. Ouvi várias vezes a frase: “você acha que tem um rei na barriga”. Ler 

um livro, procurar ter cultura, ter visão política, não fazia parte da visão de mundo de 

minha mãe e meus irmãos. Esta situação era muito constrangedora para mim e 

durou até minha saída definitiva de casa, quando fui fazer o curso de filosofia na 

Universidade Católica de Campinas em 1987. Foi a quebra do cordão umbilical, a 

saída da caverna. 

 

2.7. Histórico da trajetória até chegar ao doutorad o 

 

Em 1987, quando minha irmã mais nova completou 18 anos, decidi retomar 

os estudos. Tinha então 23 anos e me sentia desobrigado com a família, moral e 

economicamente falando, parti para a cidade de Campinas para fazer o curso de 

filosofia na Universidade Católica desta cidade. Apesar da proximidade com a 

cidade de Americana, decidi mudar com "mala e cuia" para poder me dedicar ao 

curso universitário. Me ajudou muito ter conseguido bolsa de estudo quando me 

tornei funcionário da própria PUC-Campinas logo no início do curso de filosofia em 

março de 1987. A bolsa me deu tranqüilidade para poder me manter 

economicamente na cidade, já que não conhecia ninguém na cidade. Os anos em 

que fui aluno do curso de filosofia abriram novas perspectivas e novos horizontes 

para a minha vida. Foram anos de intensas buscas no âmbito afetivo, intelectual e 

profissional. A filosofia me "virou de ponta cabeça", me fez repensar os valores que 

trazia, principalmente os valores de minha formação religiosa. A filosofia me filtrou, 
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me purificou, me batizou para outro estilo de vida. Vivi intensamente os anos em que 

estudei filosofia na graduação na Puc-Campinas. Nasci de novo.  

Em 1990 eu completaria 27 anos e terminaria em dezembro o curso de 

filosofia. A questão que se apresentava naquele momento era o que fazer após o 

término do curso. Iria direto para a pós-graduação ou faria outra faculdade? Ao final 

do curso eu tinha a sensação de que era preciso me aprofundar nos aspectos 

pedagógicos da minha futura profissão de professor de filosofia, pois o que se 

discutia na academia era não só à volta da filosofia para o colegial, mas também o 

que e como ensinar filosofia nas aulas de filosofia. Decidi então fazer o curso de 

Pedagogia na própria PUC-Campinas entre os anos de 1991 a 1994. 

Terminado o curso de filosofia, comecei minha carreira como educador na 

Escola Salesiana São José em 1991 como professor de Ensino Religioso Escolar 

nos cursos técnicos da ETEC. Procurei modificar as aulas de E.R. dando um caráter 

mais filosófico aos conteúdos, o que agradou aos alunos e à coordenação da escola. 

Fui professor de E.R. de 1991 a 2001, período de grande aprendizagem para a 

minha vida de educador. De 1994 em diante, acumulei o trabalho como professor do 

Ensino Médio e do Ensino Superior, tendo então que pensar em fazer o Mestrado, 

exigência legal para o trabalho pedagógico em nível superior. 

Quando freqüentava o último ano do curso de Pedagogia em 1994 surgiu a 

oportunidade de iniciar o trabalho pedagógico como professor em nível superior na 

ainda Faculdade Salesiana de Tecnologia de Campinas.  

Fato marcante em minha vida acadêmica ocorreu no ano de 1993, quando 

fui procurado pela coordenadora do Ensino Fundamental da Escola Salesiana São 

José que me propunha iniciar um novo projeto com os alunos de 1ª a 4ª séries. O 

projeto era de Filosofia para Crianças, algo absolutamente novo para mim e para as 

escolas de Campinas e região na época. Fiz a formação de monitor no Centro 

Brasileiro de Filosofia para Crianças (CBFC) na cidade de São Paulo em janeiro de 

1994 e no mesmo ano montei um curso de formação para os professores da Escola 

Salesiana São José. Depois de um ano de estudos intensos, implantamos o 

programa em 1995 nas primeiras séries do Ensino Fundamental, sendo que 

atualmente, a filosofia (Educação para o Pensar) está presente da pré-escola ao 

ensino técnico. O trabalho tem repercussão e a escola passa a ser assediada por 

pessoas interessadas pelo projeto. Organizei então nos anos de 1997, 1998, 1999 

encontros para refletir teoricamente o que fazíamos na escola e ao mesmo tempo, 
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apresentar oficinas práticas para os interessados, com amostragem do que 

acontecia nas aulas de filosofia para crianças. No ano de 2000 o encontro foi 

acampado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo/Unidade de Campinas 

e se torna um Encontro de Educação. Neste mesmo ano, incentivado pela UNISAL e 

pelo meu trabalho como educador no Ensino Médio, aproximo o projeto de Filosofia 

para Crianças/Educação para o Pensar ao projeto de Educação Social da 

UNISAL/Campinas e estes dois projetos passam a ser o eixo dos encontros desde 

então. No ano de 2001 tivemos a presença de 1.200 educadores de Campinas e 

região presentes no evento, boa parte deles vindos das escolas públicas. Até hoje, 

foram realizados 14 eventos para educadores, totalizando a participação de sete mil 

professores. 

Em 1995 começo uma Especialização em Educação para o Pensar (filosofia 

para crianças) na PUC-SP onde outro fato é marcante na minha trajetória como 

educador: A morte de Paulo Freire. Eu estava na PUC no dia em que ele morreu (2 

de maio de l997) e vivenciei as repercussões de sua morte de dentro daquelas 

paredes e daquele prédio em que ele tanto dignificou com sua presença e com seu 

trabalho. Além de sua morte, o que me causou forte impacto foi seus últimos escritos 

em vida, escritos à mão e que nos foi lido pelo professor Lorieri no mesmo dia 2 de 

maio. Era um comentário sobre a morte do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos 

que cito aqui dos trechos: 

"que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar 

aqui, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da 

perversidade intolerável desses moços desgentificando-se, no ambiente em que 

decresceram em lugar de crescer" 

"não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo 

sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o 

sonho, inviabilizando o amor" 

O texto lido pelo prof. Lorieri foi publicado depois no livro Pedagogia da 

Indignação pela editora da UNESP.  

Estas palavras de Paulo Freire caíram como uma bomba na minha cabeça, 

pois se eu estava tão preocupado com as crianças num projeto de uma Educação 

para o Pensar, tendo como objetivos a emancipação intelectual, a construção 

coletiva do conhecimento e a formação da cidadania, era necessário também um 

projeto que estivesse dirigido aos alunos do Ensino Médio. Me senti desafiado em 



39 

 

fazer alguma coisa, não poderia ficar sem fazer nada diante do comentário de Paulo 

Freire. Foi então que nasceu o projeto Ética e Cidadania, preocupado de um lado 

com a formação do professor e de outro com a formação do aluno. De 1997 em 

diante, as relações entre a ética e a educação tem sido o foco de minhas leituras, 

estudos e pesquisas. E foi com o projeto Ecopedagogia: os fundamentos filosóficos, 

éticos e políticos da prática pedagógica para a sustentabilidade, que cheguei ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação (currículo) na PUC-SP. 

 

2.8 O que estudei no Mestrado 

 

O trabalho apresentado na PUC-Campinas em 2002 seguia a linha de 

pesquisa “Universidade e a Formação dos Professores para o Ensino Fundamental 

e Médio” e teve como objetivo refletir a importância do pensar e do agir ético na 

formação dos educadores, estes, num momento de desencanto com a educação 

brasileira, buscando na formação teórica, subsídios para mudar as práticas 

pedagógicas,  visando reconstruir o pensar e o fazer cotidiano dos educadores.  

O foco do estudo foi a formação dos professores que trabalham no Ensino 

Médio, priorizando uma cultura do pensamento em sala de aula e não a 

preocupação exclusiva na formação de super-educandos, dotados de todas as 

habilidades e competências para o mercado de trabalho, uma formação doutrinária, 

viabilizada por uma ética da aceitação passiva na sala de aula. 

A metodologia utilizada foi a bibliográfica, em que se procurou avaliar e 

comparar o pensar e o agir eticamente através do estudo histórico de algumas obras 

de referência, destacando a importância do pensar e do agir eticamente na 

construção da sociedade, refletindo sobre a atual sociedade tecno-científica, 

questionando o poder da tecnologia e sua pretensão de dar respostas para todas as 

preocupações e necessidades humanas.  

A pesquisa se baseou na proposta de formação dos professores na visão de 

Paulo Freire e de Matthew Lipman, vendo em Freire, a importância da dimensão 

política da prática pedagógica e, em Lipman, a importância pedagógica da 

investigação numa educação para o pensar e o agir eticamente. 

No ano de 2002, tivemos no encontro de educação em Campinas, 1600 

educadores, mostrando para mim pessoalmente, e para a instituição que trabalho, a 

importância de se pensar e propor nas práticas pedagógicas que acontecem em sala 
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de aula, conteúdos vindos da filosofia, que pudessem e buscassem a transformação 

social da realidade brasileira, após o período da ditadura militar. Neste sentido, um 

dos objetivos que busquei nestes anos de atuação como educador nos vários níveis 

de ensino, foi a transformação das práticas pedagógicas.  Organizando eventos para 

os professores, focando, sobretudo, os educadores da escola pública, sempre 

apostei no caráter formativo da filosofia, apostei que o trabalho docente seria 

enriquecido, sendo que o educador poderia utilizar desta formação na condução de 

suas práticas em sala de aula. Sempre acreditei no caráter interdisciplinar da 

filosofia. 

Sendo assim, entre as aulas que lecionava e os eventos que organizava, 

incluindo o Café Filosófico que comecei a organizar em 2002, juntei 3 educadores 

em torno de mim (Cássio Donizete Marques, Marcos Francisco Martins e Paulo de 

Tarso Gomes) e propus a eles a elaboração de uma proposta de Ensino de filosofia 

para os níveis Fundamental e Médio, que foi escrita coletivamente pelo grupo, foi 

enviada e aprovada na reunião anual da ANPED em 2005, e que no momento, 

estamos escrevendo materiais pedagógicos (paradidáticos) para alunos do 6 ano em 

diante (a proposta do grupo está nos anexos deste trabalho). 

Em 2008, recebo de Ivani Fazenda, o desafio de pensar e investigar minha 

própria experiência vivida ao longo de 15 anos (1993-2008), que me assustou num 

primeiro momento, pois vindo de uma formação filosófica de cunho marxista/católico 

e tendo na graduação de filosofia, professores que me instigaram a sempre me 

afastar do objeto que tivesse investigando, me vejo diante do sentido da proposta 

“intuitiva” da professora Ivani Fazenda, que no fundo, seria resgatar não somente a 

história construída e vivida, mas também, resgatar o sentido de minha atividade 

como educador oriundo da filosofia. No centro de tal investigação, estaria a filosofia 

e sua importância e necessidade na formação das crianças e dos jovens na sala de 

aula; e o papel e a importância na realização de Cafés Filosóficos, destinados ao 

público em geral, estes, focando a formação de pessoas interessadas nos 

conteúdos da Filosofia em geral, interessados em discutir o pensamento dos 

filósofos em relação as questões vividas no cotidiano. 
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2.9 Formação para trabalhar no Estado de São Paulo 

 

Fiz o concurso para ser professor de filosofia no Estado de São Paulo, pois 

desde que me formei em filosofia no ano de 1990, nunca tinha feito o concurso. No 

vigésimo ano de minha atuação como profissional da educação e oriundo da escola 

pública paulista, finalmente estou tendo contato real com a realidade das escolas 

públicas. Esperava já no segundo semestre de 2010 atuar como professor em sala 

de aula, o que não ocorreu, pois todos os que passaram no concurso, foram 

convocados a realizar um curso EAD promovido pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. O curso durou de agosto à dezembro de 2010, tendo 18 

semanas, com três encontros presenciais e uma prova final, também presencial. 

Segundo documento da Secretaria da Educação: “o objetivo é apresentar aos 

docentes que ingressarão na rede estadual, a partir de 2011, o currículo adotado 

pelo Estado, as formas de trabalho e a realidade das escolas estaduais”.  

A formação dos educadores aconteceu em duas etapas. A primeira etapa 

teve a duração de oito semanas e foi para todos os professores que passaram no 

concurso, onde foi refletida a função e a identidade do professor, como também a 

identidade e diversidade dos alunos da rede. O foco foi conhecer como os alunos se 

relacionam com a aprendizagem e o conhecimento, conhecendo também seu 

universo familiar e cultural. A segunda etapa teve a duração de dez semanas, e foi 

de formação específica, isto é, com os conteúdos, metodologia e avaliação 

propostos pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. 

O curso foi feito por meio do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), 

podendo o professor que passou no concurso, fazer o curso proposto em sua casa, 

sendo obrigatório e com a participação mínima de 75% das atividades propostas por 

módulo proposto, que ao todo foram dezoito. Só depois de fazer este curso e passar 

na prova final, é que o professor seria nomeado e poderia ingressar como efetivo no 

início do ano letivo de 2011. Realizei as etapas do processo seletivo e assumi o 

cargo de professor efetivo de filosofia na rede estadual paulista através do concurso 

público para provimento de cargo efetivo de Professor da Educação Básica II 

(PEBII). Como minha tese tem como foco a metodologia auto-biográfica, tratando do 

meu percurso formativo e minha atuação como profissional da área da educação, 

decidi incluir na tese, este percurso atual de formação que coincidiu com a escrita do 

texto do doutorado.  
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Minha intenção foi trazer para a tese, o caminho percorrido durante o curso 

de formação à distância, e a minha inserção em duas escolas estaduais como 

professor de filosofia.  Sendo assim, aparecem no texto, as intervenções que estão 

no AVA como respostas para as Questões Discursivas e para o Fórum. Como o 

curso foi modular, minha participação seguiu de acordo com o conteúdo proposto 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 

2.10 Encontro com o Método (auto) biográfico 

 

Tinha me inscrito no IV CIPA, congresso internacional de pesquisa 

(auto)biográfica, que iria acontecer entre os dias 26 e 29 de julho na USP. Como 

estaria ainda de férias, seria uma ótima oportunidade para me aprofundar nos 

fundamentos teóricos e metodológicos que tinha escolhido para escrever a minha 

tese de doutorado. A abertura do evento teria a presença de Antonio Nóvoa, um 

expoente neste tipo de pesquisa e a abertura seria às 16 horas no Espaço 

Rebouças em São Paulo. Queria conhecer pessoalmente este professor português 

da Universidade de Lisboa, pois além de ler seus textos, tinha tido vários e bons 

comentários sobre ele, vindo de outros colegas que estudam a abordagem 

(auto)biográfica. Sobretudo comentários da amiga Adriana Alves, que tinha passado 

quatro meses em Portugal, tendo a possibilidade de conviver e ter orientações 

pessoais com este importante teórico. A palestra foi muito interessante e vi neste 

autor-pesquisador uma maturidade teórica e metodológica admirável. Mas sua 

última consideração me deixou intrigado. Sua explanação final girava em torno do 

rigor em torno do método, o que me levou a concluir que se lavado às últimas 

conseqüências, o rigor em pesquisa (auto)biográfica, seria liquidar com tal proposta. 

Na visão tradicional de pesquisa usadas nas universidades do mundo inteiro, ainda 

prevalece a visão mecanicista e positivista. Querer tratar este tipo de pesquisa da 

mesma forma que se trata os métodos já utilizados nas universidades seria anular 

sua originalidade. Foi essa a sensação que fiquei, quando de sua exposição final, 

sobretudo, em função do comentário feito no início de sua palestra, quando 

comentou que tinha resistido a reedição do livro O Método (auto)biográfico e a 

formação, por ocasião da realização do IV CIPA no Brasil, pelas editoras Paulus e 

Editora da UFRN, na série Clássicos das histórias de vida. Disse que este livro tinha 

causado muitas críticas em Portugal, tratando-se de uma obra datada e que ele 
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relutou muito em reeditar o livro. Para mim, ficou claro, que as críticas giraram em 

torno do rigor e do método desta área de pesquisa. Mas saí da abertura do evento 

muito satisfeito, sobretudo, porque começava a ter uma visão melhor desta forma de 

pesquisar, que está intimamente marcada pelo contato com o cotidiano das escolas, 

com aquilo que realmente acontece no chão das escolas, com aquilo que envolve a 

vida dos professores e sua profissão docente. A “escola real” aparece quando se 

pesquisa pelo método (auto)biográfico, pois através das histórias de vida dos 

educadores, pode se ter acesso não só ao seu percurso de formação, como também 

ao contexto social, político e econômico em que se construíram os fazeres docentes. 

Pode-se pesquisar não somente o individual, como também o coletivo da profissão 

docente. Vendo as trajetórias individuais dos educadores, podemos entender os 

condicionantes de seu processo de formação, de sua profissão, como também 

enxergar os condicionantes desta categoria profissional.  

A alegria e satisfação de ter participado da palestra de abertura do IV CIPA, 

foi abalada pela notícia da morte do meu meio-irmão Fabiano. Quando eu acordava 

e me preparava para ir ao segundo dia do congresso, chegou a notícia que ele tinha 

se matado no presídio onde estava preso. Tinha se enforcado em sua cela e o corpo 

tinha sido achado já pendurado e sem vida por outros detentos. Fabiano era filho do 

segundo casamento de minha mãe som o senhor Domingos Scapolan. Na verdade, 

não era casamento civil legalizado, mas sim, a decisão de duas pessoas que foram 

morar juntas. O Sr. Domingos era viúvo e minha mãe tinha um marido internado em 

sanatório já há muitos anos e com cinco filhos para criar. O Fabiano nasceu no ano 

de 1977 e morreu com 32 anos. Era loiro com olhos azuis, bem diferente dos demais 

filhos do primeiro casamento de minha mãe. O casal ainda teve mais um filho desta 

relação, o David, que hoje é casado e mora em Americana. Lembro que foi o ano 

que eu estava na 8ª série do ensino ginasial quando o Fabiano nasceu, lembro 

também de seus olhos azuis no meu colo ainda bebê. Foi um duro golpe para todos, 

tanto para a parte da família do seu pai, os Scapolan, como para nós, os 

Evangelistas, a morte tão violenta e triste dele. No velório me restou ainda uma 

última situação: fazer a encomendação do corpo do Fabiano, pois como foi suicídio, 

não apareceu ninguém para fazer as orações. Contive o choro e fiz as orações. 

Enterramos seu corpo num túmulo de nossa família, que por motivos econômicos, 

era o mesmo túmulo onde estava enterrado meu pai. Quando o túmulo é aberto, 

vejo um saco plástico preto com os ossos de meu pai e um arrepio toma conta do 
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meu corpo todo. Era uma situação além de triste, curiosa, pois o corpo do primeiro 

marido de minha mãe está agora enterrado junto com o corpo do filho do segundo 

casamento dela. Muitos pensamentos passam pela minha cabeça, sobretudo 

aqueles que me levam para a casa de madeira do jardim alvorada. No momento do 

enterro, é difícil não se lembrar do passado e do meu percurso de “fuga” da vida de 

miséria econômica e intelectual. Foi difícil ver minha mãe ao lado do caixão numa 

cadeira de rodas, impotente diante da morte trágica do filho. Ela teve um derrame 

em 2007 e nunca mais conseguiu recuperar a saúde. Da cadeira que estava 

sentada, mal dava para ver o corpo do filho no caixão. Ela chorava por vezes e 

todos nós chorávamos também, cheguei a ter uma crise de choro incontrolável. Me 

sentia impotente diante do acontecido e como se tivesse perdido uma batalha para  

a vida. Lembrei de um texto que eu havia escrito para meus alunos do ensino médio 

no ano de 1997. Havia escrito um texto preventivo para alunos da classe média 

onde trabalhava e trabalho até hoje, mas não havia conseguido livrar meu meio-

irmão do mundo das drogas. Me senti derrotado e saí com esta sensação do 

cemitério. 

Além da palestra do prof. Nóvoa, minha intenção ao me inscrever no 

congresso, era participar de um mini-curso que seria importante para o momento 

que estava vivendo, isto é: a escrita da tese. Sendo assim, tinha me inscrito no mini-

curso denominado “O processo de planejamento e desenvolvimento de pesquisa 

(auto)biográfica: contribuições da história oral”, que seria apresentado por Selva 

Guimarães Fonseca (UFU) e Haroldo Resende (UFU). O curso estava programado 

para acontecer na sala 810 da FAU, nos dias 27, 28 e 29 de julho, das 8.30 às 10 h. 

e a proposta aparecia escrita desta forma no caderno de programação:  

 

O tempo se torna humano ao organizar-se de modo narrativo. O sujeito se constitui para si 

mesmo em seu próprio transcorrer temporal, de modo que o tempo da vida não é um tempo linear, 

abstrato ou uma sucessão de acontecimentos que se encadeiam um após outro. O tempo que 

articula oralidades e subjetividades é um tempo narrado. Partindo deste pressuposto, propõe-se 

realizar uma reflexão teórico metodológica acerca da memória, da subjetividade e da narrativa, 

buscando trabalhar com questões relacionadas ao trabalho com métodos e ferramentas que fazem a 

mediação técnica entre os sentidos elaborados nas narrativas e a escrita (auto)biográfica, 

propriamente dita. Trata-se do aparato organizativo da pesquisa auto(biográfica) em termos de 

organização de materiais e planejamento,utilizando-se das contribuições da História Oral (Anais do 

congresso, p. 18). 
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Como a morte do Fabiano ocorreu no dia 27 pela manhã e o enterro no dia 

28 às 11 horas na cidade de Americana, acabei não fazendo este mini-curso, que 

seria de grande valia para o momento da escrita da tese em andamento. Me sentia 

sem chão e com a sensação que me seguiu a vida toda no meu percurso de 

formação: sempre aconteceu algo de ruim na minha trajetória histórica que era 

sempre um “balde de água fria” em tudo que eu fazia ou pretendia fazer. Decidi 

voltar ao evento na quarta-feira à noite, dia 28, para a comunicação da amiga Rúbia 

Cristina Cruz, que além de fazer uma comunicação, estava como coordenadora de 

seu grupo no evento. Seu grupo estaria na sala S12 do prédio da POLI CIVIL, sendo 

que as falas e o debate seriam das 18 às 21 horas. Decidi chegar mais cedo no 

local, para poder comprar os livros que seriam lançados na noite anterior às 18 

horas. Feita a compra dos livros, me encaminhei para a sala onde estaria a Rúbia. 

Participei das apresentações e da discussão final, onde fiz a colocação sobre minha 

sensação final da fala do Nóvoa a abertura do congresso. Para minha surpresa, os 

pesquisadores presentes gostarem da minha exposição, que questionava sobre 

“rigor” que deve estar presente numa pesquisa (auto)biográfica. Na volta para 

Campinas, vim conversando com a amiga Rúbia sobre o que tinha vivido no 

congresso, sobre a minha tese por escrever e é claro, da morte do meu meio-irmão. 

Paramos para um café na rodovia dos Bandeirantes e ela assim escreveu num 

guardanapo de papel:  

“1) Escrever as memórias conforme elas aparecem nos seus “relampejos”. 

Guardar em documentos por títulos. 2) Inventário de dados: nomear e dizer o que 

é(uma linha) e o mais importante: escrever memórias a partir dos dados”. 

Cheguei em casa depois das 23 horas,  na quarta-feira, dia 28 de julho, com 

os livros lançados no congresso, tendo participado de algumas comunicações de 

colegas que já trabalhavam com o método (auto)biográfico e tendo uma boa 

conversa com a amiga Rúbia, ao qual eu tinha lido o trabalho de dissertação de 

mestrado no dia 23 de julho de 2010. Tinha uma cópia que tinha sido entregue por 

ela três anos antes e só agora tinha ido ler o trabalho. Era sexta-feira e li a 

dissertação em dois tempos: na parte da tarde e na parte da noite. Gostei muito do 

que tinha lido: Lições das Descontinuidades: Fragmentos de Tempos  e Espaços 

Compartilhados na Formação da Educadora . O trabalho tinha sido defendido na 

Faculdade de Educação da Unicamp no ano de 2004. Na medida em que lia a 

dissertação, ia me lembrando daquilo que tinha acontecido na Cidade de Campinas, 
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onde a Rúbia se baseou para escrever o texto, vendo na história dela, a história dos 

profissionais da cidade. Sobretudo quando ela aborda a falta de território e os 

fragmentos de tempo em cada escola que trabalhou. Ao ler a dissertação, via não só 

a vida da Rúbia, via também, a vida de todos os educadores, via sobretudo a 

situação que os profissionais da educação passam em seu ambiente de formação e 

de trabalho profissional. Para quem tinha morado na cidade de Campinas de 1987 

até 2006, a dissertação era um relato real e ao mesmo tempo poético, vivido por 

uma personagem apaixonada pela sua profissão e comprometida com a escola, com 

os alunos, com seus pares e, sobretudo, com o desejo seguido de uma prática ao 

mesmo tempo pedagógica e política, em busca de transformação. A leitura do texto 

da Rúbia, junto da participação do congresso internacional, me deu a certeza, que o 

texto do doutorado, seria em torno do relato biográfico, do meu próprio itinerário de 

formação e de atuação profissional. No momento em que escrevo, tudo adquire 

outro sentido, ou melhor, tudo me remete à minha trajetória de formação acadêmica 

e do meu trabalho enquanto profissional da educação. A escrita se torna saborosa e 

cheia de sentido. Me faz lembrar da primeira vez que entreguei um texto para minha 

orientadora, que assim se pronunciou: “vejo a citação de muitos filósofos em seu 

texto, só não vejo você dentro dele, não vejo o Chiquinho”. Obviamente a afirmação 

me perturbou muito no momento em que foi dito, mas depois, passou a ter todo o 

sentido para minha tese de doutorado. Com algumas falas de Ivani Fazenda e seus 

olhares que nos chega ao fundo da alma, fui aos poucos descobrindo o sentido de 

se escrever uma tese. A tese foi se transformando cada vez mais num caminhar 

para si mesmo, aonde as experiências de vida, vão se transformando em 

“experiências de vida e formação”, uma “invenção de si mesmo” que acontece na 

trajetória de vida pessoal de um estudante trabalhador como eu. Desde a 7ª série do 

ensino primário, eu sempre fui um estudante trabalhador. Trabalho e Estudo sempre 

estiveram simultaneamente presentes na construção de minha formação acadêmica. 

Nunca consegui parar de trabalhar enquanto estudava e nunca parei de estudar 

enquanto trabalhava. O percurso de formação acadêmica se deu simultaneamente 

ao percurso de formação profissional. Sempre fui um trabalhador estudante e um 

estudante trabalhador. Até hoje, penso que sou... 

Havemos de considerar, porém, que: 

 

O homem se faz ao se desfazer: não há mais do que risco, o desconhecido 
que volta a começar. O homem se diz ao se desdizer: no gesto de apagar o 
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que acaba de ser dito, para que a página continue em branco. Frente à 
autoconsciência como repouso, como verdade, como instalação definitiva 
na certeza de si, prende a atenção ao que inquieta, recorda que a verdade 
costuma ser uma arma dos poderosos e pensa que a certeza impede a 
transformação. Perde-te na biblioteca. Exercita-te no escutar. Aprende a ler 
e escrever de novo. Conta-te a ti mesmo a tua própria história. E queima-a 
logo que a tenhas escrito. Não sejas nunca de tal forma que não possas ser 
também de outra maneira. Recorda-te de teu futuro e caminha até a tua 
infância. E não perguntes quem és à aquele que sabe a resposta, nem 
mesmo a essa parte de ti mesmo que sabe a resposta, porque a resposta 
poderia matar a intensidade da pergunta e o que se agita nessa 
intensidade. Sê tu mesmo a pergunta. (Larrosa, 2004, p. 41) 
 

Sou os caminhos que me constituíram? 
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CAPÍTULO 3: MÉTODO (AUTO) BIOGRÁFICO: 

 

Partindo de minha trajetória de formação e investigação como profissional da 

educação, busquei fundamentar meu trabalho na metodologia de pesquisa auto-

biográfica. Conforme afirmou Hargreaves apud Pérez Gómez et al (1999), o ser 

humano “faz sua própria geografia” e também “faz sua história”, isto é, as 

configurações espaciais da vida social são uma questão de importância fundamental 

para a teoria social, bem como também o são as dimensões da temporalidade.  

Assim, descrever um contexto situacional e delimitado tornou-se 

imprescindível, onde é possível evidenciar-se a experiência profissional 

desenvolvida por determinada pessoa, principalmente no que tange a descrição do 

tempo e das interações humanas experienciadas. 

Quando se pensa em fazer um memorial, vale reconhecer o significado desta 

palavra, pois ela vem do latim memoriale, o que significa escrito em que alguém 

relata fatos memoráveis. Esta prática foi usada de forma diferente na elaboração dos 

Curriculuns Vitae, porque estava tratando de uma série de dados relacionados ao 

preparo profissional e às atividades desenvolvidas durante toda a vida profissional 

do candidato a um cargo ou posição em uma organização. 

Para Passeggi (2006): “Cada memorial desenha formas particulares de 

buscas de si mesmo, singulariza as transformações sofridas, subjetiviza a 

construção de temporalidades, enraizando diferentemente o presente no passado 

para projetar o futuro em devir.” (PASSEGGI, 2006, p. 67) 

Conforme Abrahão:  

 

Produzir pesquisa (auto) biográfica significa utilizar-se do exercício da 
memória como condição sine qua non. A memória é elemento-chave do 
trabalho com pesquisa (auto) biográfica, em geral: História de vida, 
Biografias, Autobiografias, Diários, Memoriais. (ABRAHÃO, 2004, p.11) 

 

Para se elaborar um memorial, faz-se necessário entender como foi a 

trajetória da vida de quem vai o desenvolver, para que seja relatado tudo conforme 

exatamente aconteceu. Pensando nisso, Soares (2001) afirma que, ao se escrever 

um memorial ele: “... acredito que é pelo presente que se explica o passado – o 

acontecimento atual, efeitos dos acontecimentos passados é que permitirá bem 
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perceber e bem avaliar esses acontecimentos passados, que logo relatarei.” 

(SOARES, 2001, p.21) 

Josso (2004) diz que, quando se vivência reflexionadamente uma mudança, 

seja ela de perspectiva ou de acontecimentos que foram vividos, adquire-se 

experiência. 

O tempo é um fator que pode se tornar humano, pois vais dar sentido entre o 

que foi vivido e o que é narrado, principalmente no que foi recuperado do saber da 

narração, que traz dentro de si a sabedoria prática ou da experiência, tornando-se 

uma concordância discordante, no que refere à narração dos fatos, na posição em 

que as cenas acontecem, sem falar nos acontecimentos vivenciados no dia a dia. 

(RICOEUR, 2006). 

Vale ressaltar que essa narrativa citada pelo autor é aquela que vai reunir 

todos os fatos relevantes, os acontecimentos marcantes, os eventos importantes, as 

situações enfrentadas, os imprevistos que foram solucionados ou não, as 

circunstâncias não-programadas, mas que foram importantes e relevantes, as ações 

praticadas pelo autor da narrativa, as realizações que marcaram a sua trajetória de 

vida dentre outros fatores importantes. 

São todas estas questões, que ao serem escritas, podem trazer à narrativa 

algo a mais, tornando-se um texto importante e interessante, pois traz consigo uma 

espécie de articulação temporal, pois não apenas os fatos programados e 

planejados são expostos, mas as surpresas e as ocorrências não programadas. 

Assim, Ricoeur (2006) discorda do que é contrário ao desejo, à ordem, à 

direção, à concordância do narrador, onde os fatos que aconteceram determinaram 

um caminho e não outro, assim, a narrativa traz consigo uma reflexão sobre o que 

se viveu. O autor complementa afirmando que existem dois conceitos na poética de 

Aristóteles que são importantes nessa narrativa, sendo eles: as noções de mimese e 

intriga, onde na intriga ocorre o que ele denomina de agenciamento dos fatos, sendo 

este o fator de estruturação da narrativa. Dessa forma, quando se constrói uma 

intriga, constrói-se uma narrativa que vai lidar com fatos e situações que concordam 

e discordam durante toda a vida, sendo que no final dessa composição narrativa 

existe uma mediação com o tempo. 

Para Ricoeur (2007) ao se narrar escreve-se sobre um fato vivido, mas não 

com uma total fidelidade, pois ele é recontado, re-configurado no tempo presente, no 

agora, ficando muito distante, na maioria das vezes, do passado vivido. A narrativa 
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traz consigo uma grande chance de o narrador se apresentar, colocar suas questões 

essenciais, se reposicionar no tempo que lhe foi imposto, além de fazê-lo tomar uma 

postura sobre o conhecimento de si mesmo. 

Em Arent (2009) lê-se que o conceito de humano existe quando o homem se 

constitui humano, pois não se nasce com esta condição, mas é algo constituído 

através das relações sociais e culturais, portanto, as questões que são empíricas e 

vividas dão sentido às atuações dos profissionais, principalmente os da área 

educacional, pois eles são recheados de valores da cultura e de uma forma muito 

particular de dar significado ao mundo.  

A história da trajetória de cada vida vai demonstrar a forma como cada 

pessoa, que continua sendo ele próprio, se transforma, se modifica no decorrer dos 

tempos, evidenciando a maneira como cada um dá vida a seus conhecimentos, seus 

valores adquiridos, suas energias armazenadas, o que vai moldar a se identidade. 

(MOITA, 1995) 

Para Josso: 

 

O método (auto) formativo das histórias de vida direciona-se para práticas 
educativas mais reflexivas porque questionam como chegamos a ser o que 
somos. Desse modo, é pela imersão na própria trajetória de formação que 
encontro em duas questões propostas, indagações que nos levam a pensar: 
o que aconteceu para que eu viesse a ter as idéias que hoje tenho? E, a 
segunda questão, que se justapõe à primeira com o sentido interpretativo da 
reflexão: como as experiências da minha vida contribuem para os sentidos 
que dou àquilo que vivi? (JOSSO, 2004, p.115) 

 

Através do ato de contar a sua própria história pode haver um 

distanciamento do mundo real, vivido, onde se torna possível reconfigurá-lo através 

de uma narrativa, assim, ao se problematizar práticas educativas, existe uma 

passagem pela perspectiva de uma ética teleológica, no que Ricoeur (2006) 

determina como uma vida boa, aonde a ética vai se articular através da estima por si 

mesmo, pelo respeito e para consigo mesmo e os outros, nas instituições justas. É o 

que se pode chamar de a vida que eu quis, a vida que eu quero, a vida que eu 

desejo para mim ao conviver comigo mesmo e com o meu próximo. Dessa forma, o 

trabalho narrativo traz consigo a oportunidade de uma pessoa que se sente culpada 

contar sua historia e, através dessa prática, criar outra historia. 

Esta se torna então, uma condição do humano, surgindo ao longo de toda a 

sua trajetória, assim, refletir sobre um campo de formação humana pode colaborar 
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na formação do que se constitui uma perspectiva humana do ser, enquanto este ser 

é um ser social em constante transformação. 

 

3.1. Escritas, Memoriais e Autobiografias  

 

Ferraroti afirma que:  

 

o método (auto)biográfico tem se mostrado como opção e alternativa às 
disciplinas das ciências humanas, para fazer mediação entre a história 
individual e a história social. (FERRAROTI, 1988, p. 24) 

 

Já Moura diz que: 

 

O seu caráter essencial é a sua historicidade profunda, a sua unicidade. Ao 
afirmar que toda práxis humana é reveladora das apropriações que os 
indivíduos fazem das relações e das próprias estruturas sociais, o referido 
autor defende que podemos conhecer o social a partir da especificidade 
irredutível de uma práxis individual. (MOURA, 2004, p. 126) 

 

Conforme Delory-Momberger (2001 e 2006) a pesquisa autobiográfica 

colabora com a apreensão das características que vão dar a base teórico-científica 

de modelos biográficos através da biografização, feito no trabalho e no espaço 

biográfico, que surgem como marcas das identidades e das subjetividades das 

pessoas, principalmente nos processos de aprendizagens e desenvolvimento 

cotidianos.  

Conforme Delory-Momberger (2006): 

 

As idéias de biografia, trabalho biográfico, biografização e aprendizagem 
biográfica emergem e enraizam-se no curso da vida, como uma maneira 
que representamos a nossa existência e como contamos para nós mesmos 
e para os outros, em estreita relação com a história e a cultura. Os modelos 
biográficos e, mais especificamente, os memoriais de formação ou 
acadêmicos revelam modos discursivos construídos pelos sujeitos em suas 
dimensões sócio-históricas e culturais numa interface entre memória e 
discursos de si. Os modelos biográficos assentam-se na inserção individual 
e coletiva da memória e nas histórias de vida, os quais centram-se na 
temporalidade, nos territórios, na individualização e individuação da 
existência e do sentido da vida. (Delory-Momberger, 2006, p. 117) 

 

Muito se discute sobre as histórias de vida, como sendo um processo de 

conhecimento e de formação, demonstrando a dimensão do trabalho e dos modelos 

biográficos, onde está inserida a biografia individual, quando se reúnem situações, 

algumas experiências, os principais acontecimentos da vida e se divide na 
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configuração narrativa, as formas de falar de si mesmo, seja através da escrita ou da 

oralidade, onde são ressaltados os percursos, as trajetórias e as mudanças 

narrativas da história de cada um. (SOUZA, 2008) 

Através do surgimento de experiências de pesquisa-formação com algumas 

histórias de vida que permitiram a criação e a consolidação de grupos e de uma rede 

de pesquisa sobre as histórias de vida, sob uma dimensão dialógica entre os 

pesquisadores, os grupos e as parcerias construídas entre os diferentes grupos, 

podendo-se destacar, a realização do I Congresso Internacional sobre Pesquisa 

(auto)biográfica – CIPA, que permitiu a formação de uma rede de pesquisa que veio 

do trabalho feito com as autobiografias, as histórias de vida e as narrativas de 

formação existentes no Brasil. Desse primeiro trabalho, surgiu o II CIPA, que 

ampliou a rede de pesquisa, com a proposta de criação de uma associação de 

pesquisa, que dava uma real importância a um momento importantíssimo da 

pesquisa autobiográfica no Brasil, através de algumas das tendências advindas de 

outros países nessa área, além de servirem como uma ferramenta de pesquisa para 

as demais modalidades de investigação, que deram características, mudanças, 

desdobramentos, implicações, permanências, e tudo o mais que fosse relevante 

para que se entendesse sobre o que se faz em pesquisa e como elas são 

produzidas. 

O sucesso das duas versões anteriores trouxe a terceira versão, através da 

III CIPA, onde foram ampliadas e consolidadas as redes das histórias de vida no 

Brasil. Nesse evento foram discutidas as questões teóricas entre os territórios, a 

formação e os saberes da pesquisa autobiográfica, mais especificamente no campo 

educacional, onde nas Ciências Sociais e suas inter-relações com as diferentes 

áreas do conhecimento. 

A partir da década de 1990, a Associação Internacional das Histórias de 

Vida em Formação – ASIHVIF, na Europa, dá uma maior segurança às pesquisas 

realizadas com histórias de vida, tornando-as fundamentais para a ampliação de 

diversas experiências, criando grupos de pesquisas e dando autonomia ao 

movimento biográfico que iniciava a ser desenvolve no Brasil.  

Souza (2006 e 2006a), Sousa, Catani, Bueno e Chamlian (2006 e 2006a) e 

Souza, Sousa e Catani (2007), discutiram em suas obras sobre essas questões, 

defendendo a ampliação das pesquisas com as histórias de vida e as 

(auto)biografias, principalmente no setor educacional, como sendo uma prática de 



53 

 

formação, investigação ou investigação-formação, que tem passado por mudanças 

nos temas e nas entradas, onde se faz necessário entender que as diversas 

produções, que são bem características no Brasil, podem sofrer a influência teórica 

e metodológica das mais diversas disciplinas e áreas do conhecimento. 

Nos três congressos ficou clara a importância de se dominar as pesquisas 

sobre os diferentes tipos, as entradas que são construídas como prática de pesquisa 

seja ela, de formação ou de pesquisa-formação, através das histórias de vida na 

educação, onde é necessário destacar a heterogeneidade sobre o tema e os 

percursos da abordagem de investigação nos diversos campos disciplinares.  

Pineau afirma que: 

 

A flutuação terminológica em torno das histórias e relatos de vida, biografias 
e autobiografias é indicativa da flutuação do sentido atribuído a essas 
tentativas de expressão da temporalidade vivida pessoalmente. As 
possibilidades de experiências na educação e na formação de adulto, 
contribuem para a ampliação, discussão epistemológica e definição de um 
panorama histórico, numa dialética ascendente/descendente entre os 
discursos e os percursos de vida, articulando o bio-questionamento à 
expansão das artes da existência. (PINEAU, 2006, p. 41) 

 

Muito se discute sobre os memoriais acadêmicos e de formação como área 

de pesquisa, principalmente quando são tratadas como temas, conforme Passeggi 

(2006 e 2008), que coloca a abordagem autobiográfica e os memoriais 

autobiográficos como uma prática de escrita de si, que é usada, naturalmente, nos 

dias atuais, principalmente nas universidades, o que significa ser uma escrita 

institucional de si.  

Assim, a dimensão avaliativa e autoformativa, além da escrita institucional, 

que levam às escritas dos memoriais, são firmadas através da duplicidade de 

sentido reflexivo, que está ligado diretamente à escrita de si e às cobranças das 

instituições, quando as práticas de formação são disseminadas e centradas nas 

narrativas autobiográficas ou mesmo, quando determinam institucionalmente, a 

partir de dispositivos legais que regram a progressão funcional ou o acesso à 

carreira profissional. Nas pesquisas de Passeggi (2008) foi possível mapear e 

classificar os memoriais, no sentido da ambiguidade e da injunção institucional em 

dois caminhos, sendo que uma delas foi definida como memorial acadêmico e a 

outra como memorial de formação. 

No final da década de 1970, iniciou-se o uso dos métodos biográficos, das 

práticas de formação, dos memoriais e das escritas de si como sendo uma 



54 

 

perspectiva de formação e, principalmente, das biografias educativas, no que tange 

à outras percepções sobre o transcurso de formação, além do confronto com os 

métodos que dominam o cenário da pesquisa educacional. Passegi (2006) estuda 

que, no âmbito educacional, as histórias de vida surgem no contexto da formação 

permanente, influenciando fortemente as transformações do mundo do trabalho, 

principalmente nos países de língua francesa, pois as pesquisas e as práticas de 

formação foram produzidas e colaboraram com as histórias de vida em formação, 

permitindo ao adulto ser o centro do processo de formação, procurando valorizar as 

experiências formadoras que estavam dentro desses projetos autobiográficos, 

tornando-se uma possibilidade de orientação e reorientação profissional. 

Na década de 1980, experiências realizadas na Universidade de Genebra, 

tendo como ponto de partida as discussões sobre autoformação na perspectiva da 

abordagem das histórias de vida por parte do sujeito aprendente, tornaram-se um 

marco no uso das biografias educativas como fontes potencializadoras de 

entendimento do processo de formação. (PINEAU, 1988) 

Conforme o autor, as discussões sobre os memoriais e as pesquisas com a 

biografia educativa, estavam ligadas à Educação Permanente do adulto e instauram-

se na singularidade da autoformação em contexto educativo. O autor afirma que: 

 

É deste lugar e com as implicações teórico-epistemológicas que entendo 
ser a biografia educativa um recurso fértil e produtivo para compreender a 
singularidade das narrativas de formação no processo de construção da 
identidade docente. Nesta perspectiva, a identidade profissional docente é 
uma elaboração que perpassa a vida profissional em diferentes e 
sucessivas fases, desde a opção pela profissão, passando pela formação 
inicial e, de resto, por toda a trajetória profissional do professor, construindo-
se com base nas experiências, nas opções, nas práticas, nas continuidades 
e descontinuidades, tanto no que diz respeito às representações, como no 
que se refere ao trabalho concreto, as quais são reveladas nos memoriais 
acadêmicos e de formação. (PINEAU, 1988, p. 70) 

 

A diversidade na utilização e na importância que é atribuída à abordagem 

biográfica, numa perspectiva do paradigma do singular e do plural, desenham os 

motivos que estão ligados à escolha da abordagem biográfica, dando ênfase nas 

histórias de vida e nos memoriais acadêmicos, tornando-se foco da pesquisa, 

através do procedimento e da prática de investigação-formação em educação, como 

forte fonte para a formação inicial e até mesmo continuada de professores. Ao se 

divulgar as histórias de vida, está-se limitando à virada hermenêutica onde estão os 
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fenômenos sociais como textos e a interpretação como atributos de sentidos e 

significados das experiências individuais e coletivas. (JOSSO, 2006) 

Em pesquisas realizadas por Pineau (1999), Josso (2004), Catani (2003) e 

Souza (2006a) essas diferenças são bem marcadas, principalmente quando se trata 

de um relato de vida e a uma história de vida. Dessa forma, percebe-se que o relato 

está relacionado a uma narração fiel da vida da pessoa através do que ela conta e a 

história de vida avança sobre os limites da narrativa, o que vai torná-lo um estudo de 

caso sobre a vida e da obra de um indivíduo, ou grupo de pessoas, através dos 

relatos ou outro tipo de informações e documentos que vão permitir o 

enriquecimento de pesquisa em questão. 

Quando se escolhe a prática de pesquisa e formação com o uso de histórias 

de vida, a variedade de fontes e procedimentos de coleta de dados é imensa, 

podendo ser agrupadas em duas dimensões:  

a) os documentos pessoais: autobiografias, memoriais, diários, cartas, fotografias e 

objetos pessoais, e  

b) as entrevistas biográficas: orais ou escritas. 

Os memoriais acadêmicos e de formação se tornam fatores muito 

importantes no processo de aprendizagem e de formação, pois as biografias são 

muito usadas em pesquisas na área educacional como fontes históricas, onde cada 

texto escrito pode ser usado como objeto de análise onde será observado: 

a) o contexto de sua produção,  

b) sua forma textual e  

c) o seu conteúdo em relação ao projeto de pesquisa ou de formação a que esteja 

ligado.  

Com o aumento do uso e a consolidação das pesquisas (auto)biográficas 

permeiam diversas questões e procuram estar firmadas, permitindo aos 

pesquisadores ligados à esta abordagem superar fraquezas, críticas e a diminuição 

das práticas de pesquisa e de formação no universo das histórias de vida. 

Abrahão acredita que: 

 

As (auto)biografias são constituídas por narrativas em que se desvelam 
trajetórias de vida. Esse processo de construção tem na narrativa a 
qualidade de possibilitar a autocompreensão, o conhecimento de si, àquele 
que narra sua trajetória. (ABRAHAO, 2004, p. 203) 

 



56 

 

Estudar a prática autobiográfica não significa refletir sobre o passado, mas 

sim, enfatizar esse tipo de pesquisa como um trabalho de investigação, 

sistematizando-se e apreendendo-se os aspectos ligados à construção da 

identidade profissional e do trabalho dos professores, evidenciando as marcas e os 

dispositivos experimentados nos transcursos de vida-formação de cada indivíduo 

escritor. 

A metodologia utilizada na pesquisa sobre a prática autobiográfica dá ênfase 

na abordagem biográfica, tornando-se característica, por ser entendida como um 

meio de investigação e um instrumento pedagógico, sendo justificada pelo uso do 

método no domínio das ciências da educação e nos trabalhos realizados com os 

memoriais acadêmicos de professores em processo de formação. Esta abordagem 

ajuda no entendimento de dispositivos utilizados na formação e nas dimensões do 

cotidiano escolar, sempre relacionando essas questões à profissão e permitindo o 

entendimento de diferentes processos de aprendizagem, de conhecimento e de 

formação, sempre através de experiências e maneiras de narrar às histórias 

individuais e coletivas, expressas nos memoriais de formação. (JOSSO) 

Para Mignot (2003), pesquisadores e historiadores, têm demonstrado muito 

interesse por fontes autobiográficas.  

Vinão Frago (2000) diz que esta metodologia é muito importante na história 

da educação, porque: 

a) examina e reexamina a cultura escolar,  

b) renova a percepção que os professores tinham de si mesmos,  

c) o universo que envolve a alfabetização e a leitura,  

d) a profissionalização docente,  

e) a gênese e evolução das disciplinas e  

f) o currículo escolar.  

O uso das histórias de vida com ênfase nos memoriais acadêmicos ou de 

formação dá o sinal de partida para importantes debates teóricos no transcurso de 

sua evolução, onde reconhecer o caráter científico desses memoriais torna-o 

autônomo para a investigação, assim, seu interesse no uso desse método tornou-se 

crescente. 

Conforme Josso: 
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Apropriar-se e pensar a formação, focadas nos memoriais, configura-se 
como fator preponderante para o entendimento das trajetórias formativas, 
uma vez que abordam dimensões pessoal e profissional da vida do sujeito, 
compreendendo as influências referentes às escolhas que são feitas no 
decorrer da vida. Só assim, analisando o percurso, no sentido de desvendar 
o profissional que nos habita, e que desejamos ser, é possível conhecer a 
própria historicidade e dar sentido às experiências vividas, ressignificando 
conhecimentos e aprendizagens experienciais. (JOSSO, 2004, p.125) 

 

Ao se utilizar de métodos biográficos narrativos percebe-se uma 

transformação educativa na teoria e na prática, onde se torna necessário entrar no 

cerne do ensino, fazendo com que os autores construam obras melhores e mais 

completas. (BOLÍVAR et al, 2001) 

Não é possível desprezar todas as experiências expostas na dimensão 

pessoal e biográfica desses relatos, pois relatam detalhes da vida pessoal e 

profissional, as ações vividas e realizadas, sempre as contextualizando. Assim, vale 

ressaltar que a realidade social é subjetiva no processo de tratamento da 

informação, além de ser múltipla, mutante, e ser o resultado de uma construção de 

sujeitos que participam através da interação com os demais membros da sociedade. 

Ao se utilizar procedimentos interpretativos para a análise da informação textual das 

autobiografias, está-se desenvolvendo melhores narrativas. 

Ao se usar a autobiografia como técnica de coleta de dados busca-se 

conhecer a dimensão pessoal e afetiva destes profissionais, o que vai possibilitar a 

narração de suas experiências de vida e como essas narrativas podem influenciar 

em sua carreira profissional. A aproximação autobiográfica vai permitir a seus 

usuários uma maior ligação com o processo autoformativo, sempre refletindo sobre 

sua história pessoal, onde o ponto de saída é o saber acumulado na experiência ao 

longo de sua história de vida, ajudando a desvendar, entender e refletir sobre si 

mesmo, sobre sua prática profissional, lembrando dos aspectos concretos da 

realidade do dia a dia. 

 

3.2. A biografia como metodologia de investigação 

 

O método da investigação é uma criação das ciências sociais e a biografia 

vem sendo uma grande e importante alternativa para a formação de indivíduos, 

tornando-se especial nos programas que tem como foco o professor. Dessa forma, a 

história de vida torna-se um meio de pesquisa evoluiu de forma crescente e assume 

formas variadas, como as tradicionais denominadas memórias ou crônicas e as 
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novas, que priorizam a oralidade e levam em consideração as vidas ocultas de seus 

escritores, como sendo um verdadeiro testemunho de épocas e períodos históricos 

que ficaram para trás. 

Para Ferrarotti: 

 

O método biográfico é decorrente da crise de método na sociologia clássica, 
que impôs o desenvolvimento de um procedimento investigativo que 
levasse em consideração os atos individuais concretos, o que não poderia 
ocorrer por meio de generalizações ou correlações fixas, seguindo 
determinados padrões interpretativos, mas sim se valendo de um método 
que assegurasse a articulação do ato à estrutura, de uma história individual 
à história social. (FERRAROTTI, 1988, p.20) 

 

A biografia se tornou na possibilidade de uma teoria de ação social, voltado 

a um tempo histórico e não formal, que é flexível para criar relações entre as 

dimensões psicológica e social, sendo que seu foco principal são as ciências sociais, 

não sendo capaz de afastar das investigações que usam a história de vida, não 

recaindo no foco das simplificações e das distorções, demonstrando um esforço 

sociológico enquadrado nos modelos tradicionais, uma vez que as características 

decisivas, demonstram os limites da ciência dessa metodologia, sendo que a 

subjetividade e o fato de nascerem do domínio do qualitativo, quase sempre são 

desrespeitadas. 

A biografia tem valor investigativo e pode ser um forte instrumento formativo, 

através do autoconhecimento, podendo garantir ao indivíduo que conta a sua 

história através da narrativa, esse autoconhecimento. Assim, as histórias de vida 

podem ser importantes na formação de diversos profissionais, pois é necessário que 

se façam escolhas e de tomem decisões, antecipando os resultados. 

 

3.3. A Autobiografia como Identidade e Desenvolvime nto Profissional 

 

Nota-se, através de pesquisas que a autobiografia e a história de vida têm 

uma ambiguidade etimológica, o que significa que narra o curso de vida de um 

indivíduo único, além de contar a sua reconstrução narrativa, sua escrita ou mesmo, 

a narrativa de um relato. Os relatos de vida, as histórias de cada pessoa, as 

autobiografias e as biografias são facilmente confundidas de forma muito produtiva. 

(BOLÍVAR et al, 2001) 
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Uma das principais características da autobiografia é a de se tornar uma 

construção e configuração da própria identidade daquele que a escreve, sendo 

muito mais do que um relato fidedigno da própria vida, que constantemente se torna 

em um projeto de chegar a ser, dessa forma, a autobiografia dá margem a um 

campo exploratório, as maneiras de se criar o presente, separando-o do futuro, e 

pode ser conceituada conforme as dimensões: intuitiva, pessoal, política e social da 

experiência educativa. 

Muitas das histórias narradas por professores, possibilitam que se tenham 

noções de suas experiências, através do conhecimento e das emoções que 

demonstram suas ações profissionais do dia a dia. Na memória desses profissionais, 

através de sua história de vida profissional, tornam suas experiências reais no que 

tange a sabedoria prática, nascendo de um conjunto de fatos de aprendizagem, 

nascidos dessa experiência, sendo elas: 

a) as narrativas de conhecimento compartilhado;  

b) a ligação entre os fatos vividos e as regras da prática; 

c) o processo de amadurecimento do conhecimento profissional; 

d) a reconstrução como processo de aprendizagem da experiência; 

e) o aprendizado dessa experiência como sendo uma atividade construída 

socialmente; e a noção de corpo coletivo. (BEN-PERETZ apud BOLÍVAR et al, 

2001). 

Conforme Gotzens apud Bolívar et al: 

 

Devemos estar atentos a que não toda experiência proporciona 
conhecimento sistematizado: são precisos também marcos teóricos, 
epistemológicos e metodológicos que apóiem o que fazemos porque, caso 
contrário, corre o risco de canonizar a experiência pelo fato de ser 
experiência vivida. Desde uma perspectiva mais geral, as metodologias 
autobiográficas nos possibilitam um enfoque alternativo sobre o ensino e a 
formação, pois o emprego de documentos pessoais como fonte de 
conhecimento dos significados dos professores desenvolve-se no contexto 
sócio – histórico em que vivem, em relação a suas próprias atividades, 
interesses, preocupações, temores e necessidades vitais. Questões todas 
elas do máximo interesse quando o que se pretende é a melhora de sua 
formação como docentes, que não é outra coisa que incidir sobre uma parte 
importante de suas histórias pessoais (GOTZENS apud BOLÍVAR et al, 
2001, p. 65). 

 

Ao se construir novas metodologias e práticas de formação, que são 

sensíveis ao educador enquanto pessoa, são rompidas formas antiquadas de 
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escolarizar o adulto com uma experiência profissional de vida, a autobiografia e as 

histórias de vida tornam-se essenciais, trazendo um processo formativo com 

desenhos de um processo de desenvolvimento individual, onde é construída a 

pessoa do professor.  

Dominicé (1998) volta seus olhos aos ensinamentos de Paulo Freire (1997), 

no que está relacionado à educação de adultos, afirmando que o processo formativo 

ganha os desenhos de um processo de desenvolvimento individual, de construção 

do indivíduo do professor, como uma reapropriação do passado e das experiências 

vividas.  

A formação, conforme Canário (1994) se transforma num processo de 

autoconhecimento, onde o professor deve ser entendido como apto de dirigir sua 

vida a partir do surgimento dos determinantes de sua própria história, sendo ela 

pessoal e sócio-histórica, além de ser importante observar a sua mudança em um 

projeto existencial que está dentro de um ambiente social. Dessa maneira, a 

metodologia autobiográfica e o foco narrativo são motivos de investigação como 

uma prática de formação. 

 

3.4. A biografia como instrumento de (auto) formaçã o 

 

A concepção que se tem de história está muito aproximada da idéia de um 

conjunto de conhecimentos sobre o passado, que vêm de documentos relacionados 

à Humanidade, que depois de serem organizados, esses conhecimentos, em uma 

narrativa que, normalmente, segue a uma ordem cronológica, são finalmente 

divulgados, sendo que a análise dos elementos, que formam esses documentos 

ajudam no entendimento do presente e do fluxo natural que deve seguir a 

Humanidade, assim, torna-se a história um método de conhecimento. 

Ao haver um deslocamento do foco investigativo que deixa de retratar a 

Humanidade para tratar de caminhos individuais, a noção que se tem de história 

alcança outra dimensão, onde o homem passa a buscar insistentemente, as metas 

que foram projetadas no tempo futuro, sempre com orientação, onde essa busca vai 

permitir ao indivíduo que tem uma dimensão social, encontrar um sentido para a 

experiência existencial que está desenvolvendo. 

Bourdieu afirma que: 
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A própria expressão história de vida não deixa margens para que se debata 
se de fato cada existência humana é ou não uma história: Falar de história 
de vida é pelo menos pressupor – e isso não é pouco – que a vida é uma 
história. (BOURDIEU, 1996, p. 183) 

 

Complementa dizendo que: 

 

O sujeito não se constitui sozinho, faz parte de uma trama tecida com 
materiais procedentes de muitas outras histórias. Interpretar sua própria 
história, portanto, é compreender os fatos como colocações e 
deslocamentos no espaço social, o que denota ser indispensável que o 
contexto em que se deu sua formação seja reconstruído e nele sejam 
incluídas suas relações interpessoais, ou seja, cada pessoa reúne todas as 
características do seu grupo social e apenas em relação a esse grupo é que 
sua biografia pode ter algum significado. (BOURDIEU, 1996, p.190) 

 

Levi (1996) afirma que essa concepção de indivíduo dá àqueles que usam a 

abordagem autobiográfica uma metodologia de investigação o reconhecimento das 

particularidades sem se esquecer das relações sócio-culturais, dessa forma, essa 

característica deixa longe este método das abordagens funcionalistas que acreditam 

em pessoas perfeitas, que possuem as mesmas características cognitivas e seguem 

os mesmos mecanismos de decisão. 

O método biográfico considera cada indivíduo como um possuidor de uma 

história pessoal, com um projeto de vida que está ligado diretamente à história 

social. Ele vai assumir um valor muito especial ao tratar da construção ou 

reconstrução de uma identidade profissional, porque vai demandar novas atitudes 

formativas, principalmente nos programas de educação inicial e continuada. Assim, 

as ações formativas têm seu começo com a recuperação e a reconstrução, da 

história de cada profissional ou futuro profissional, dando-lhes meios de reflexão 

para que possam criticar cada fato que foi considerado importante em sua vida. 

Essa possibilidade de reflexão pode acontecer individualmente ou em 

conjunto, garantindo-lhes, inicialmente, o reconhecimento das semelhanças 

existentes e a expressão dos fatos únicos. 

Dessa forma, o indivíduo vai ampliar sua capacidade de questionar seus 

próprios valores e idéias, o que o levará a um distanciamento crítico de si mesmo e 

reaproximando-o de suas intenções e propósitos iniciais nos campos da educação 

em geral, onde é possível se fazer antecipações, o que fará com que seu projeto se 

torne a cada dia mais vivo. 

Para Pineau: 
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A separação entre o que se estuda na escola e a experiência vivida pelos 
educandos confere à primeira um caráter não verdadeiro. Com o 
alargamento do conceito de formação para além da concepção de 
educação escolar, resultado da reflexão sobre o próprio percurso, o 
professor passa a valorizar as experiências de vida dos alunos também 
como geradoras de conhecimentos, esforçando-se em articulá-las aos 
conteúdos escolares. (PINEAU, 1988, p. 67) 

 

Assim, faz-se necessário a ocupação de um novo espaço pelas experiências 

de vida de cada indivíduo, onde esse ponto de partida será o reconhecimento de 

essas experiências vão garantir a ligação entre a vida, a escola e o trabalho. Essa 

atitude obriga a uma valorização da autonomia em descobrir o caminho que o levará 

a aprender. 

Pineau (1988) diz que entender essa ampliação do conceito de formação, 

onde se acredita que a formação do indivíduo acontece de três maneiras muito 

diferentes, mas que coexistem entre si, no decorres da vida, sendo elas: 

a) ecoformação,  

b) autoformação e  

c) heteroformação (a mais valorizada no ambiente escolar) 

Pineau (1988) acredita que:  

 

Entre a ação dos outros (heteroformação) e a do meio ambiente 
(ecoformação), parece existir, ligada a estas últimas e delas dependente, 
mas à sua maneira, uma terceira força de formação, a do eu 
(autoformação), que torna o decurso da vida mais complexo e que cria um 
campo dialético de tensões. (PINEAU, 1988, p. 65) 

 

O autor complementa que a biografia não representa somente um método 

para a formação de adultos, mas sim, um novo paradigma relacionado ao 

desenvolvimento de trabalhos com pessoas, seja na pesquisa, por ser uma 

abordagem sociológica clássica, ou por causa da educação formal, que integra à 

noção de experiência de vida uma vital dimensão, que vai gerar conhecimento, 

sendo este da autoformação, que é um resultado do exercício reflexivo do indivíduo 

sobre a sua própria existência. 

Pineau afirma que: 

 

Visto pela lente da autoformação e dinamizado pela narrativa 
autobiográfica, o processo de formação é considerado ”permanente, 
dialético e multiforme”, capaz de situar o sujeito dentro de um mundo sócio-
cultural em constante mutação, do qual sofre influência de costumes, 
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valores e cultura. De seu contato com os “elementos constitutivos e 
elementares da vida” - o eu, os outros e a natureza -, o sujeito cria o 
significado de pertencimento a um grupo e a sua existência adquire um 
significado no contexto do mundo das relações sociais. (PINEAU, 1988, p. 
76) 

 

Já Dominicé reflete a questão dizendo que: 

 

A formação pertence, de fato, a quem se forma. É verdade que todo adulto 
depende de apoios exteriores: ele é ajudado e apoiado por outros, e a sua 
formação acompanha o percurso da sua socialização. Mas, em última 
análise, tudo se decide numa lógica de apropriação individual, cuja 
explicação teórica nem sempre é possível (Dominicé,1998, p. 16). 

 

Para o autor, a experiência é o pilar de sustentação de uma aprendizagem 

ativa, assim, a formação deixa de ver na escola e no professor o foco de agente por 

excelência, onde a autonomia dos indivíduos são evidenciadas, e ele vai se tornar 

um construtor ativo de saberes no decorrer de sua vida. 

 

3.5. História de vida e autobiografia como fator im portante na formação de 

adultos 

 

Alguns pesquisadores como Finger e Nóvoa (1988); Dominicé (1998) e 

Josso (2004 e 2006) acreditam que as histórias de vida podem ser fatores 

importantes na formação profissional de adultos, pois suas experiências são 

valorizadas e tornam-se autoformadoras e geradoras de conhecimento, que serão 

essenciais para a vida profissional. 

Para Josso (2004) as histórias de vida e as autobiografias são formas de 

narração biográficas que retém particularidades que as tornam diferentes, pois a 

autobiografia é oposta à tentativa de totalizar que é inerente ao método das histórias 

de vida, pois está ligada a trechos da vida, a pequenos recortes de uma existência, 

onde o ponto de partida tem um tema específico. Ao solicitar a um adulto que faça a 

sua narrativa de vida com foco essencial no trabalho, ele pode, através da 

autobiografia recuperar pequenos momentos de sua memória, assim, as histórias de 

vida são aquelas que têm o seu ponto de partida como foco global, englobando 

todas as dimensões da existência. 

O indivíduo, através da abordagem biográfica, tem uma dimensão global da 

vida, mesmo que ela tenha sido perdida, uma vez que muitos acontecimentos, 

momentos e pessoas podem ficar fora de sua narrativa, onde o foco principal pode 
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ser uma reflexão crítica, pois alguns temas permitem um maior aprofundamento nas 

questões que estão relacionadas a ele, gerando conhecimento. 

Essa duas maneiras de narrativa interpretam, com cuidado, através do 

investigador todos os momentos vividos, mas na abordagem autobiográfica é muito 

difícil fazer uma interpretação que acredite nos outros elementos considerados 

essenciais e que estão presentes na formação do indivíduo, que por muitas razões 

não fazem parte de sua narrativa, mesmo que parcial e temática. (JOSSO, 2006) 

Por causa dessa dificuldade de interpretação, o processo de formação do 

indivíduo pode sofrer abalos, decorrendo na generalização, na redução, na 

simplificação, na distorção e na invasão. O que pode realmente aproximar a história 

de vida e a autobiografia como fortes instrumentos de formação é a firme certeza de 

que este processo de rememoração, ordenação e narrativa, que é intrinsecamente 

reflexivo, é transformador e gerador de conhecimento. 

Sabe-se que em cada momento da vida vários são os fatores ligados à 

formação, onde os outros períodos podem inter-relacionar-se em volta de momentos 

onde o indivíduo, pode ser confrontado consigo mesmo e deve fazer escolhas que o 

levem a uma reorientação de si mesmo, através do desenvolvimento de novas idéias 

e valores que dirigiram suas escolhas e levaram a mudanças importantes ou não, 

levando os profissionais a vislumbrarem outras possibilidades que ainda não foram 

consideradas, como o fato de tudo o que foi vivido poder ter sido diferente. 

Josso acredita que: 

 

Essa experiência rechaça o determinismo, responsável pela visão fatalista 
que arruína as forças internas do sujeito, por si, intrinsecamente 
transformadoras. Chama a atenção para a ambigüidade de sentidos da 
palavra formação, já que ela designa tanto a ação de formar (ou de ser 
formado) do ponto de vista escolar, atada, pois, à educação formal, como a 
ação de formar-se, esta última podendo ocorrer em diferentes lugares, a 
partir de múltiplas experiências. (JOSSO, 2004, p. 37) 

 

Assim, ao se historiar a própria vida seria o mesmo que representar uma 

oportunidade de sanção do indivíduo ao seu percurso de formação, podendo 

também, ser o começo de um profundo questionamento, o que pode ser positivo, já 

que investigar os pressupostos que estavam por trás das escolhas feitas no passado 

podem introduzir a um exercício crítico e reflexivo do tempo atual, abrindo novas 

possibilidades no futuro. 
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Antes de qualquer coisa, o indivíduo precisa tomar posse da sua própria 

história, pois ao estar vivo é possível construir uma história real, de fato. Ao se 

conquistar uma história de vida, é necessário que antes exista um trabalho de 

reflexão sobre qual seria o sentido da sua própria trajetória, de maneira que se 

possa, partindo de um processo de objetivação, contar a todos quais são os 

elementos que levarão o indivíduo a conduzir sua existência. 

Dominicé (1998) acredita que a consciência do indivíduo que escreve a sua 

história de vida está centrada no seu processo de formação, o que dará garantia que 

ele seja íntegro e completo e quando acontecerem ausências, as falhas sobre um 

período da vida. Ao se exercitar a consciência o indivíduo se sente dono de sua 

própria vida, por isso que uma história de vida só existe quando este indivíduo 

domina sua vida, pois ao observar e prestar atenção ao que acontece consigo 

mesmo, é possível interferir na própria trajetória. 

Quando um indivíduo escreve a sua própria trajetória pode estar integrado à 

sua sensibilidade, afetividade e imaginação, onde será possível perceber que essas 

dimensões tornam-se responsáveis por sua ligação com o mundo e com os outros. 

Josso diz que: 

 

Seus alunos reconstruam os percursos das suas vidas organizando-os em 
uma seqüência cronológica, a partir das experiências que provocaram 
algum tipo de ruptura e em que possam ser identificadas as buscas 
inconscientes que os orientaram vida afora, pois cada existência esclarece 
a autora, tem a tônica de uma determinada procura, donde se revela o 
desejo do sujeito. Essa busca, muitas vezes, só se torna consciente ao 
sujeito pela elaboração da narrativa, quando tem que organizar e relacionar 
os fatos de acordo com a sua lógica pessoal. (JOSSO, 2006, p. 215) 

 

Vale ressaltar que as narrativas não trabalham com uma possível realidade 

ou verdade, mas sim com o imaginário, ao qual, na maioria das vezes não se tem 

acesso, por causa da sua condição de subordinação frente à racionalidade. Josso 

(2006) diz que a narrativa da história de vida é autenticamente imaginária, pois 

nasce das vivências que foram importantes na vida dos indivíduos, após serem 

submetidas a uma seleção e às ligações que se faz ao seguir seus próprios critérios. 

As vivências escolhidas não estão ligadas diretamente ao passado, mas 

demonstram que existe um presente vivo, que engloba o passado e o futuro, 

estando relacionadas às questões da formação do sujeito. 

Assim, recordar é um ato repleto de emoções e de lembranças que podem 

ser traumáticas, pois essas vivências formadoras tem, na maioria das vezes, uma 
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ligação com uma forte emoção, mesmo que sejam pouco valorizadas na educação, 

podendo ser entendidas como perturbadoras. Dessa forma, o adulto precisa 

entender que as emoções fazem parte dessa narrativa e precisa ser manifesta, 

ultrapassada pelo indivíduo, até que se chegue a um nível reflexivo, gerando 

traumas e, algumas vezes vivências negativas, mas sempre com algum 

conhecimento, pois a reflexão sempre faz parte dessas vivências tornando-se 

experiências refletidas. (CATANI, 2003) 

Para Josso: 

 

Durante a audição das narrativas, o sujeito pode se dar conta do caráter 
associativo da rememoração e descobrir que o que o impulsiona a construir 
o seu percurso encontra-se justamente em seu caráter subjetivo. Na 
verdade, por meio da troca de experiências que provocaram mudanças, os 
sujeitos partilham a própria subjetividade, já que a objetividade da narrativa 
é uma ilusão; sendo assim, a construção do percurso pessoal de formação 
é uma obra, a um tempo individual e coletiva. (JOSSO, 1988, p. 42) 

 

Ao se refletir criticamente sobre a própria vida, o indivíduo é motivado a 

fazer uma revisão de suas bases teóricas e conceituais que estão inseridas nas 

suas escolhas, o que vai resultar no autoconhecimento, pois ao conhecer a si 

mesmo, o indivíduo percebe que existem várias possibilidades de escolha e 

percebe-se apto a interferir diretamente em sua vida presente, onde o 

reconhecimento de sua trajetória e de sua história torna-o poderoso para mudar, 

quando necessário. Mas para que isso aconteça, faz-se necessário escolher, para 

que suas escolhas resultem em desejos. 

A narrativa também pode ser um resultado de decisão, onde o indivíduo vai 

tomar decisões embasadas em suas emoções e desejos, sendo, muitas vezes, 

obrigado a resolver um conflito entre o que pensava que os outros esperavam dele e 

o que acreditava querer tornar-se para ser, autenticamente, ele próprio. 

A partir de uma percepção cognitiva, a interpretação feita pelo indivíduo é 

seguida de uma reflexão sobre a narrativa escrita por ele, o que vai levá-lo a 

responder como, quando e porque faz certas escolhas teóricas e quais seriam as 

idéias e teorias que usa para refletir sobre a própria narrativa, compreendendo a sua 

dinâmica de criar ou não escolhas, reagindo e orientando a sua vida em cada 

período destacado, onde, depois de refletir, o indivíduo passará por um processo de 

não-identificação com as próprias idéias, o que, pode criar uma possibilidade de 

mudança. 
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Josso afirma que: 

 

Pautado na importância do esforço do sujeito em localizar o que foi 
estruturante e mobilizador em sua vida, tem início um outro momento, em 
que o formador trabalha com um tema que faça parte do horizonte de 
reflexão dos participantes e seja potencialmente gerador de novos 
significados e questionamentos. (JOSSO, 1988, p. 45) 

 

Assim, o caráter formador das histórias de vida e das autobiografias que é 

inserido no processo da aprendizagem da reflexibilidade, se mostra na abertura que 

os sujeitos começam a ter na sua relação com os saberes, que, conforme Josso: 

 

implica-os diretamente como sujeitos que utilizam os referenciais que 
edificaram e dos quais se apropriaram no seu percurso de vida para 
construírem significados que não têm outra legitimidade senão a de serem o 
resultado pensado das suas experiências. (JOSSO, 1988, p. 48) 

 

A autobiografia tem sido importante instrumento de investigação e de 

formação inicial e continuada de profissionais há várias décadas, nos mais 

diferentes contextos, pois no decorrer de um período de formação é necessário 

praticar exercícios que ajudem o criador das narrativas a se situar no tempo e no 

espaço.  

Muitas são as pessoas que começam a fazer parte desse processo, pois o 

indivíduo criador relembra fatos ocorridos com elas e muitas vezes, se esquece de 

outras, fazendo com esse trabalho um eixo condutor. 

Conforme Mignot: 

 

A família, a escola, a faculdade e o ambiente de trabalho compõem o 
espaço-tempo de formação dos professores de arte. Esses ambientes se 
fazem presentes ora nas lembranças relacionadas à infância e 
adolescência, ora no modo como concebem o exercício profissional ou 
desenham novos projetos. (MIGNOT, 2003, p. 28) 

 

Ferrarotti (1988) afirma que existem dois grupos de materiais que podem 

nascer do método biográfico:  

a) os materiais biográficos primários: são as narrativas recolhidas pelo investigador 

na interação direta com os sujeitos, e  

b) os materiais biográficos secundários: se compõem de materiais recolhidos pelo 

investigador, mas não foram derivados da interação entre os indivíduos, sendo 

eles: as correspondências, as fotografias, os recortes de jornal, dentre outros. 
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O autor complementa, afirmando que: 

 

Devemos voltar a trazer para o coração do método biográfico os materiais 
primários e a sua subjetividade explosiva. Não é só a riqueza objetiva do 
material biográfico que nos interessa, mas também e, sobretudo, a sua 
pregnância subjetiva. (FERRAROTTI, 1988: 25) 

 

Ao se ler os relatos de vida, é possível perceber uma maior qualidade de 

interação entre o autor e o leitor, que estão cheios de intencionalidade comunicativa, 

conforme Ferrarotti vê: 

 

A idéia de que a biografia só faz sentido em um processo formativo de 
professores pelo seu caráter de comunicação interpessoal complexa e 
recíproca entre o narrador e o observador, vez que até mesmo o monólogo 
autobiográfico mais solitário é uma tentativa de comunicação, supõe um 
interlocutor. (FERRAROTTI, 1988, p. 25-27) 

 

Através da abordagem autobiográfica é possível perceber que os programas 

de formação de adultos, podem ser muito beneficiados pelas expressões subjetivas 

feitas, que normalmente é ignorada e diminuída em seu dia a dia, pois conforme 

Nóvoa (1999), o profissional não pode ser separado da pessoa, da mesma maneira 

que a identidade está ligada a uma identidade profissional. 

Para se elaborar uma autobiografia são necessários dois momentos 

distintos: 

a) Momento individual: 

- Lembrar algumas histórias interessantes de sua vida relacionados à 

educação; 

- Dar título às histórias que foram lembradas; 

- Depois do conjunto de histórias, faz-se necessário criar um título para a 

autobiografia; 

- Escolher a história que o autor acredite ser mais interessante para dividir com 

o grupo. 

b) Momento coletivo: 

- Dividir sua história com um pequeno grupo; 

- Depois da narração das histórias, é necessário escolher com seu grupo a que 

mais chamou a atenção de todos, para que juntos possam apresentar, de 

forma criativa,  para a turma. (SOUZA; PASSEGGI e ABRAHÃO, 2008) 
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É importante aos escritores procurar escrever a autobiografia sem ter a 

preocupação com o tempo cronológico, onde é possível mostrar aquelas histórias 

que você pode narrar, sem que com isso se sinta exposto, pois não é preciso dizer 

tudo a respeito da história a ser escrita, mas o que achar conveniente narrar até 

mesmo omitir. 

Outras pessoas também podem fazer parte da escrita autobiográfica, onde 

elas poderão dar depoimentos a respeito dessas histórias, principalmente se elas 

tenham participado delas, ajudando também com fotografias e outros documentos 

históricos. Assim, enriquecer uma autobiografia com fotografias e outros 

documentos que possam ilustrar as histórias é importante. 

Não se deve escrever a Autobiografia na véspera da entrega, assim, 

controlar o tempo e se antecipar é essencial, procurando recordar e lembrar de tudo 

o que já aconteceu em suas vidas.  

Elaborar um pequeno projeto autobiográfico faz-se necessário antes do 

projeto final, pois esse será o início do trabalho. Vale lembrar fatores importantes, 

citados por Moura (2004): 

a) Informar o título da autobiografia; 

b) Relacionar os títulos das histórias recordados e intitulados; 

c) Descrever o método a ser usado para escrever a autobiografia, como:  

- escrever somente a partir de suas recordações; 

- contar com a ajuda de amigos e familiares por meio de entrevistas e 

depoimentos;   

- usar fotografias, documentos diversos, músicas e poesias que marcaram suas 

histórias da educação;  

- montar um breve cronograma relacionando as ações que precisam ser feitas 

para a elaboração da autobiografia e estabelecer prazo para que cada uma 

seja desenvolvida; 

- indicar referências bibliográficas, caso sejam usadas; 

- reunir todas as informações num projeto e entregá-las o mais cedo possível. 
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CAPÍTULO 4: O ENSINO DA FILOSOFIA 

 

O ensino da filosofia, nos dias atuais tem passado por uma falta de clareza, 

o que é o resultado do que é atribuído ao seu ensino, do que é convencionado a ser 

chamado de temas próprios da atividade filosófica, não sendo este o único problema 

que é visualizado, mas um dos mais importantes, pois os conteúdos utilizados no 

seu ensino, muitas vezes a torna atividade filosófica, sendo, antes, o que a constitui 

uma atividade propriamente filosófica.  

Não significa que se está negando sua pertinência da didática, mas sim que 

ela depende, em última instância, do limite que é dado por tudo o que está inserido, 

propriamente, no ensino de filosofia como atividade filosófica. 

Nos dias atuais, ao se desenvolver a prática educativa da filosofia na escola, 

faz-se necessário analisar-se o presente, que seria o testemunho mais recente do 

passado, escutando o futuro, além de se fazer uma análise prospectiva que dê 

validade e base ao trabalho filosófico. Ao se aprofundar no estudo da filosofia torna-

se mais fácil entendê-la, como um benefício social, cultural e histórico, assim, o 

ensino da filosofia deve ser o mesmo que vivenciar e conscientizar 

progressivamente os alunos, para que seu ensinamento seja realmente benéfico 

para suas vidas. 

Na Constituição Federal de 1988 está escrito que a “educação e formação 

são feitas ao longo da vida”. Daí surgem conceitos que podem ser guias na prática 

letiva da filosofia, refletindo uma filosofia. Dando sentido à formação e à educação. 

Conforme Brasil: 

 

Os novos conceitos de educação e formação não podem deixar de ser 
consequência e causa duma nova filosofia do desenvolvimento, aquela que 
assenta no princípio materialista de que os custos de desadaptação de cada 
um recai sobre todos os outros, mas que, surpreendentemente, vem 
iluminando os caminhos duma nova ética de feição solidária e humanista, 
que os tempos do futuro não poderão deixar de sublinhar, não apenas em 
termos de carta de sobrevivência, mas sobretudo em termos de filosofia da 
existência. (BRASIL, 1998) 

 

O professor, por sua vez, tem problemas com a sua formação, o que não 

acontece apenas com a filosofia, mas as dúvidas dos docentes são simplificadas 

nos seguintes itens:  

a) necessito ‘ferramentas’ para dar aula;  

b) quero ‘instrumentos’ para poder ensinar, ou até, em alguns casos,  
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c) eu já aprendi os conhecimentos básicos de minha especialidade, agora o que 

preciso é aprender a ensiná-la, dentre outros. (BOAVIDA, 1991) 

Mesmo que esta preocupação seja real, uma vez que o professor vai ensinar 

os pressupostos que estão atrás dessas demandas, seria necessário se fazer uma 

análise mais detalhada, pois quem vai ensinar ensinará filosofia, pois ainda pode-se 

perguntar se realmente é possível ensinar filosofia sem que se faça uma intervenção 

filosófica sobre os conteúdos e as maneiras de transmissão dos saberes filosóficos, 

onde uma pergunta se faz pertinente: O que é filosofia?  

Questões como que tipo de análise social, institucional ou filosófico-político 

do contexto é necessário ou mesmo, quais são as condições em que se transmitira 

esse ensino. É óbvio que não é a mesma coisa dar aulas de filosofia em uma escola 

que esteja numa zona socialmente menos favorecida, da periferia suburbana, do 

que em um colégio de classe alta, ou mesmo em uma escola rural do interior do 

país, ou até em uma universidade para alunos que não cursam filosofia e para 

alunos de um curso de graduação em filosofia. Essa diferenciação não acontece 

porque se pense que existam circunstâncias onde é possível se ensinar melhor do 

que em outras, mas sim, porque em função desses contextos, não seria o mesmo 

em cada caso o que se pode, ou até o que se deve fazer em nome da filosofia e do 

seu ensino. 

Outra dificuldade no ensino da filosofia está em quem a ensina, pois entram 

em questão os conhecimentos filosóficos e pedagógicos que se tem até mesmo o 

tipo de ligação que o docente mantém com a filosofia e com o ensino.  

Cerletti dá os seguintes exemplo: 

 

Será diferente que alguém tenha tido uma formação inicial fortemente 
filosófica e pouco atenta à didática do que, o caso contrário, em que a 
formação tenha acentuado mais a perspectiva didática do que os conteúdos 
filosóficos. Haverá diferenças entre aquele que assume que a filosofia é 
uma “forma de vida” e o que a considera um campo técnico profissional 
como qualquer outro, etc. De todo modo, o ponto de partida e os supostos 
filosóficos e pedagógicos são diferentes, e isso faz com que se estabeleçam 
vínculos distintos com o filosofar e o ensinar. (CERLETTI, 2008, p. 08) 

 

Através desse panorama superficial, que deveria ser complementado com 

algumas outras condições ou pressupostos, o que se observa é que não existiriam 

procedimentos que fossem eficazes para ensinar filosofia em qualquer circunstância, 

principalmente os reconhecíveis de antemão, mas se tem a certeza que o ensino da 
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filosofia exige do docente uma atualização diária de múltiplos elementos, ligadas ao 

professor e aos alunos. 

A filosofia se preocupa com o contexto em que esse ensino será ministrado, 

pois o seu ensino é, basicamente, a construção subjetiva que está embasada em 

uma série de elementos que são considerados objetivos e conjunturais, dessa 

forma, um bom professor de filosofia deve ser aquele que leva à frente, de forma 

ativa e criativa, a construção desse conhecimento. 

Assim, ensinar seria o mesmo que assumir um compromisso e uma res-

ponsabilidade que se pode dizer são enormes, pois um bom professor deve ser a 

pessoa que se coloca à altura dessa responsabilidade e também problematiza, 

constantemente, que é feito por ele no seu papel de ensinante, além de dar sentido 

ao que é feito sob a denominação de filosofia.  

Conforme Favaretto: 

 

Os melhores professores e professoras serão aqueles que possam ensinar 
em condições diversas, e não só porque terão que idear estratégias 
didáticas alternativas, mas também porque deverão ser capazes de 
repensar, no dia a dia, os próprios conhecimentos, sua relação com a 
filosofia e o marco em que pretendem ensiná-la. Trata-se, muito mais do 
que de ocasionais desafios pedagógicos, de verdadeiros questionamentos 
filosóficos e políticos. A docência em filosofia convoca os professores e as 
professoras como pensadores e pensadoras, mais do que como transmisso-
res acríticos de um saber que supostamente dominam, ou como técnicos 
que aplicam estratégias didáticas ideadas por especialistas para ser 
empregadas por qualquer um, em qualquer circunstância. (FAVARETTO, 
2003, p. 101) 

 

Os estudos realizados sobre o ensino da filosofia demonstram um desenho e 

à implementação de alguns recursos didáticos que procuram facilitar a atividade dos 

professores, sendo que o marco inicial deve ser o de refletir sobre o problema que 

está na base da educação, que é:  

a) o que se entende através do ensino da filosofia e  

b) como se pode transmitir algo em que a identificação é um problema filosófico.  

Dessa maneira, para se ensinar filosofia é necessário que se tome uma série 

de decisões, sendo primeiramente as filosóficas, para depois, coerentemente, criar 

os recursos mais adequados para tornar possível e significativo esse trabalho. Com 

essa forma de apresentar a questão, se pretende dar ao docente o papel de 

protagonista central, uma vez que muitos deles se entendem, e entendem seu papel 

como o de filósofos, que recriam a própria didática em função das condições que 
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têm para ensinar, pois quem deve determinar e pontuar quais são os problemas 

reais de se ensinar filosofia são aqueles que se enfrentam, diariamente, com a 

situação de ensinar, uma vez que apenas eles estão em condições de mediar com 

justiça todos os elementos que interferem em cada situação específica.  

Maugüé afirma que: 

 

Desprende-se do anteriormente dito uma consequência cuja dimensão 
definirá o espírito do trabalho: toda formação docente deverá ser, em 
sentido estrito, uma constante autoformação. E toda autoformação supõe, 
em última instância, uma transformação de si. A simples aspiração deste 
livro é a de convidar o leitor a refletir sobre algumas questões conceituais 
que são postas ao ensino da filosofia e desse modo acompanhar, na 
medida em que cada um o considere pertinente, o percurso pessoal de sua 
autoformação. (MAUGÜÉ, 2003, p. 643) 

 

O docente deve buscar essa autoformação e essa transformação para que 

seu trabalho seja, realmente, eficaz e atinja seu objetivo, que é o de ensinar, isso 

não apenas para a área da filosofia, mas para todas as áreas. 

 

4.1. Um pouco de História 

 

Desde o século VI a.C., quando aconteceu o nascimento da Filosofia, uma 

nova ordem de pensamento também foi criada, mas não é possível afirmar que o 

fato de ser uma nova ordem de pensamento seja suficiente para que se possa dar 

uma definição sobre a filosofia. Nela, existe liberdade de pensamento, assim, 

encontrar uma definição que seja pronta e acabada é praticamente impossível. 

Assim, a busca constante pelo aprender a filosofar faz-se necessária. 

Nas palavras do filósofo alemão Kant, grande expoente do pensamento 

iluminista: “Não há filosofia que se possa aprender; só se aprende a filosofar.” 

(PILETTI e PILETTI, 2000, p.12) 

Vale ressaltar que é importante conhecer e saber que existe um sentido 

etimológico da palavra Filosofia, pois ela vem do grego philosophein, que significa, 

em sua estrutura verbal amar a sabedoria, podendo ser compreendida como uma 

reflexão do homem sobre a vida e o mundo, dessa forma, compreende-se que a 

filosofia não é a sofia mesma, ou seja, a ciência e a sabedoria ao mesmo tempo, 

mas o desejo, a procura por essa sofia.  

Acerca disso Piletti afirma que: 
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A essência da Filosofia é a procura do saber e não sua posse. Se [...] é 
procura e não posse, podemos dizer que o trabalho filosófico é um trabalho 
de reflexão. A palavra reflexão vem do verbo latino reflectere, que significa 
voltar atrás. Filosofar, portanto, significa retomar, reconsiderar os dados 
disponíveis, revisar, examinar detidamente, prestar atenção e analisar com 
cuidado. (PILETTI, 2000, p.13) 

 

A filosofia é entendida como o meio pelo qual o homem se torna mais crítico, 

pois, é ao passo que inicia a ação de pensar, refletir e analisar os conceitos da 

sociedade, ele se enxerga como um membro da sociedade que tem a possibilidade 

de viver e de modificar o funcionamento desta. Apenas dessa forma que se 

consegue expor idéias novas e existe uma maior interação sobre o meio em que se 

vive. Assim, não pode ser aceita de forma exclusiva e única o que é imposto a todos 

como o correto a ser seguido, pois quando se começa a filosofar, começa-se a 

ponderar sobre o dia a dia dos homens.  

Luckesi reforça esta idéia afirmando que:  

 

Filosofia é um corpo de conhecimento, constituído a partir de um esforço 
que o ser humano vem fazendo de compreender o seu mundo e dar-lhe um 
sentido, um significado compreensivo. Corpo de conhecimentos, em 
Filosofia, significa um conjunto coerente e organizado de entendimentos 
sobre a realidade. [...] Desse modo, a filosofia é corpo de entendimentos 
que compreende e direciona a existência humana em suas mais variadas 
dimensões. (LUCKESI, 2005, p.22) 

 

A filosofia, normalmente, está presente em todas as pessoas o tempo todo, 

bastando apenas que seja despertada e colocada em ação.  

Conforme Basbaum apud Luckesi:  

 

A filosofia não é, de modo algum, uma simples abstração independente da 
vida. Ela é, ao contrário, a própria manifestação da vida humana em sua 
mais alta expressão. Por vezes, através de uma simples atividade prática, 
outras vezes no fundo de uma metafísica profunda e existencial, mas 
sempre dentro da atividade humana, física ou espiritual, há filosofia [...]. A 
filosofia traduz o sentir, o pensar e o agir do homem. Evidentemente, ele 
não se alimenta da filosofia, mas, sem dúvida nenhuma, com a ajuda da 
filosofia. (LUCKESI, 2005, p.23) 

 

Já Cordi diz que: 

 

É importante ressaltar o se que fala a respeito da grande lição que os 
filósofos gregos nos deixaram: nunca se conformar com as estruturas 
existentes como se fossem as únicas possíveis. Quem quer ser criativo no 
seu momento histórico deve refletir atenta e criticamente: é preciso filosofar. 
CORDI (2000, p.18) 
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O ensino da Filosofia no Brasil nunca foi devidamente observado e 

valorizado e sua presença nos currículos escolares, até as últimas décadas foi 

configurada por uma grande inconstância, atrasando o desenvolvimento de um 

projeto educativo que fosse total. 

Quem iniciou o estudo da filosofia no país foram os missionários jesuítas, 

durante o período colonial, mas este ensino era dado apenas aos latifundiários, 

enquanto que grande parte da população, que era formada por: negros, índios, 

mestiços e pobres, recebiam apenas a catequese, que tinha como objetivo prioritário 

converter os que eram considerados gentios. Não existia um real interesse em 

instruir verdadeiramente esta população marginalizada, pois se isso acontecesse, 

ela não seria mais submissa servilmente à vontade da metrópole colonizadora. Esta 

situação durou durante muito tempo, fazendo com que um grande número de 

pessoas continuassem excluídas dos benefícios deste ensino. (ARANTES, 2000) 

Muitas foram as reformas educacionais depois dessa época colonial, mas 

nenhuma delas deu prioridade à disciplina da Filosofia, pois os planos educativos 

não incentivavam o livre-pensamento e a formação crítica dos cidadãos. 

A partir do governo de Getúlio Vargas, que foi marcado por muitas 

mudanças no âmbito educacional, a filosofia passou a ter mais credibilidade, assim, 

em 1942, ela integra a grade curricular do colegial (atual Ensino médio) como 

disciplina obrigatória.  

No ano de 1961, através da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a LDB, Lei nº 4024/61, a filosofia deixa de apresentar um caráter 

compulsório e passa a fazer parte do quadro das disciplinas complementares. 

No ano de 1969, onde a ditadura estava em seu apogeu, o Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais, patrocinado pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, fez um fórum de debates chamado “A Educação que nos convém”, 

no evento, o ministro Roberto Campos tratou sobre o tema: “Educação e 

Desenvolvimento Econômico”. O ministro declarou que existiam intenções de 

organizar um ensino de segundo grau (atual ensino médio), por causa do mercado 

de trabalho, que na época, era caracterizado pelo tecnicismo, ou seja, um ensino 

voltado para a estabilidade e o desenvolvimento econômico. Com a 

supervalorização da técnica, as disciplinas da área de ciências humanas foram 

acrescidas como elementos práticos e tecnológicos, o que fez com que elas 

perdessem um pouco de sua natureza humanista. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001) 
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Em 1971, onde a repressão e o autoritarismo do governo militar ainda 

imperava no país, a Lei nº 5692/71 tira definitivamente a Filosofia do currículo oficial 

escolar, substituindo-a pela Educação Moral e Cívica. Com esta decisão do Poder 

Público, os professores que participavam da Sociedade de Estudos e Atividades 

Filosóficos – SEAF ficaram indignados. Assim, na década de 1980, articularam um 

movimento obrigando alguns órgãos de imprensa a publicarem matérias sobre o 

assunto. Dessa forma, em 28 de dezembro de 1981, o Jornal do Brasil publica um 

editorial sobre as deficiências do ensino de segundo grau (atual ensino médio), onde 

defendia que as suas causas estavam no processo de múltipla escolha do 

vestibular. Quando o aluno estava dentro desse processo, era levado a memorizar 

fórmulas e conceitos que já vinham prontos sem questionar se o que estava 

memorizando era real e sem ter a preocupação de estimular o próprio raciocínio. O 

editorial afirmou, sobre este problema, que a solução era a de se retornar o ensino 

da filosofia, pois: "é essa deformação pedagógica que o estudo da filosofia pode 

ajudar a corrigir. Eis um estudo que não tem finalidades imediatas e nem chega a 

resultados quantificáveis. Também não é capaz de propor soluções instantâneas 

para os problemas do nosso tempo." (JORNAL DO BRASIL, 1981, p. 02)  

O ensino da Filosofia passou por intensos debates na década de 1980, 

tornando-se importantes porque demonstraram não apenas o que pensam os 

filósofos brasileiros sobre a filosofia e o seu ensino, como também como seria a sua 

influência às futuras gerações de professores de filosofia. 

O que se observou é que para alguns filósofos, o ensino de filosofia deve ser 

guiado pelo estudo da história da filosofia e pela discussão dos temas filosóficos que 

fazem parte do dia a dia das pessoas, além de se pensar na disciplina através de 

atividades de exposição temática, com a discussão desses temas, trilhando um 

caminho que vai da filosofia antiga até as questões da filosofia contemporânea, com 

alguns temas específicos a serem ensinados. (NIELSEN NETO, 1986) 

Assim, essa abordagem do ensino de filosofia, estando profundamente 

ligada à escolha dos conteúdos, tem uma maior preocupação com as concepções 

individuais dos docentes da disciplina, firmando dessa forma, uma espécie de 

programa mínimo para o ensino de filosofia. Este objetivo se manifesta nos manuais 

didáticos, onde se lê que o ensino de filosofia exige um maior conhecimento do 

mundo da filosofia e dos conteúdos que estão inseridos nele. 
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A imensidão e a abrangência do que pode ser tema para o ensino de 

filosofia, através das propostas debatidas, demonstram que não se pode determinar, 

a priori, o que pode ser conteúdo para o seu ensino, mas vale ressaltar que a 

escolha desses temas não vai garantir que a atividade desenvolvida pelo docente de 

filosofia seja uma atividade propriamente filosófica. 

Para Deleuze e Parnet: 

 

Mesmo que as propostas temáticas representem a tradição filosófica e 
mesmo que a escolha dos temas seja oriunda de uma decisão pautada por 
critérios filosóficos, ainda assim, apoiar o ensino de filosofia na história da 
filosofia, como fonte de problemas e de soluções, pode resultar numa 
atividade que perde de vista uma condição inerente à atividade do filósofo: a 
criação conceitual, o nascimento do novo: A maior parte do tempo, quando 
me colocam uma questão, mesmo que ela me interesse, percebo que não 
tenho estritamente nada a dizer. As questões são fabricadas, como outra 
coisa qualquer. Se não deixam que você fabrique suas questões, com 
elementos vindos de toda parte, de qualquer lugar, se as colocam a você, 
não tem muito que dizer. A arte de construir um problema é muito 
importante: inventa-se um problema, uma posição de problema, antes de se 
encontrar a solução. (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 09) 

 

Nesta mesma década de 1980 também se discutiu o resgate do dia a dia 

para o ensino de filosofia, mas vale ressaltar que esse resgate só pode acontecer se 

esse ensino for considerado como um acontecimento, algo que realmente faça parte 

do cotidiano das pessoas. 

Conforme Deleuze: 

 

O que a história capta do acontecimento é a sua efetuação em estados de 
coisas, mas o acontecimento em seu devir escapa à história. A história não 
é a experimentação, ela é apenas o conjunto das condições quase 
negativas que possibilitam a experimentação de algo que escapa à história. 
Sem a história, a experimentação permaneceria indeterminada, 
incondicionada, mas a experimentação não é histórica. (...) O devir não é 
história; a história designa somente o conjunto das condições, por mais 
recentes que sejam, das quais se desvia a fim de “devir”, isto é, para criar 
algo novo. (DELEUZE, 1992, p. 210-211) 

 

Depois do período militar, em 1988, surge um projeto na Câmara dos 

Deputados, o novo projeto da LDB para a educação nacional brasileira e no mesmo 

ano, em Porto Alegre/RS, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação – ANPED promove encontros para discutir o início dos trabalhos para dar 

andamento ao projeto.  

Sendo aprovado pela Câmara dos Deputados apenas em 1993, o projeto 

contemplava em seu artigo 48º, inciso IV, a implementação das disciplinas Filosofia 
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e Sociologia como obrigatórias nas séries de segundo grau (atual ensino médio), 

mas outro projeto de lei foi mostrado e quase que imposto, pelo Senador Darci 

Ribeiro do PDT do Rio de Janeiro, em substituição ao aprovado pelos deputados.  

Mesmo sem fazer nenhuma referência à disciplina de Filosofia, este projeto 

foi aprovado pelo Senado e regressou à Câmara dos Deputados, onde seu relator foi 

o Deputado Federal José Jorge do PFL de Pernambuco, além de que na câmara 

foram propostas emendas para melhorar este projeto, sendo este modificado e 

sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 20 de dezembro de 

1996, este projeto se torna a Lei nº 9394/96, a segunda LDB da Educação Nacional, 

que está vigente até os dias atuais.  

No que tange ao ensino de Filosofia, nada foi feito de relevante, mas ela 

afirma em seu artigo 36º, § 1º, inciso III que: “... os conteúdos, as metodologias e as 

formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o 

educando demonstre: domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 

necessários ao exercício da cidadania”. (BRASIL, 1996) 

Ao se analisar a redação do texto da lei, Carminati diz que: 

 

Pode-se entender [...] que a Filosofia não tem mais sentido como disciplina 
específica no currículo, mas que, a partir disso, seja possibilitado àqueles 
professores que irão lecionar no segundo grau (insinua que todos os 
graduados tenham alguma formação filosófica) conteúdos filosóficos e 
sociológicos capazes de ajudá-los na formação dos estudantes 
secundaristas. Ou seja: a formação filosófica passa a ser papel e dever de 
todos os professores e não de um profissional específico. (CARMINATI, 
1997, p. 48) 

 

Assim, através do exposto, a problemática da exclusão da Filosofia das 

escolas não se limitava apenas aos alunos do ensino médio, mas atingiu, de forma 

muito negativa os graduandos nesta disciplina, no que Carminati  comenta: 

 

a sorte dos cursos universitários de Filosofia depende em parte dos cursos 
de Filosofia no segundo grau. Se houver redução do mercado de trabalho 
para os formados em Filosofia, terá pouco sentido o investimento e a 
manutenção desta área de saber a nível superior, o que poderá representar, 
na prática, o fechamento de muitos deles. (CARMINATI, 1997, p. 49) 
 

No passado e também nos dias atuais é observada uma carência de 

profissionais preparados para assumir a docência do ensino da filosofia, o que gera 

uma problemática que quase sempre é desprezada pelo Poder Público, pois essa 

não é sua prioridade. Em muitas escolas, por causa dessa carência de profissionais, 
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professores leigos assumem essas aulas, sem uma formação pedagógica e 

principalmente, filosófica, para exercer o papel de educador.  

Assim, a concepção que acaba sendo adotada em função do papel do 

educador, no contexto nacional, é feito através de um saber descontextualizado de 

uma prática político-social, que não é capaz de intervir de forma crítica e 

transformadora, que conforme Luckesi: 

 

Para ser professor no sistema de ensino escolar, basta tomar um certo 
conteúdo. Prepara-se para apresentá-lo ou dirigir o seu estudo, ir para uma 
sala de aula, tomar conta de uma turma de alunos (LUCKESI, 2005, p. 97) 

 

Ao entender essa forma de concepção da prática docente, que se torna 

descontextualizada da prática social, Luckesi (2005) chama de “ritual da prática 

docente”, pois, de forma geral, a prática docente sempre oscilou entre o 

reducionismo pedagógico e uma prática político-social que é demonstrada na prática 

do aluno, levando-o a um caminho sem direcionamento e domínio do contexto em 

que está inserido, tornando-o incapaz de criticar e transformar o mundo que está a 

sua volta. 

O autor afirma que: 

 

O educador, de modo algum, poderá obscurecer o fato de que o educando 
é um sujeito ativo e que, para que aprenda, deverá criar de tal modo que o 
educando desenvolva suas capacidades cognitivas, assim como suas 
convicções afetivas, morais, sociais, políticas. (LUCKESI, 2005, p.119) 

 

Através do exposto, o acontecimento não pode ser prescindido do ensino de 

filosofia, pois é deles que surgem a orientação para a elaboração de problemas, 

sendo que os problemas filosóficos estão nos textos dos filósofos e não podem ser 

informados pelos professores de filosofia, pois eles estão submetidos às orientações 

e às direções que não são pertinentes à história da filosofia, mas do acontecimento. 

Dessa forma, mesmo que os problemas sejam orientados para o passado ou para o 

futuro, eles estão submetidos às multiplicidades que surgem como forças que 

operam em silêncio, pois os problemas surgem dos acontecimentos e das 

experimentações.  

A educação que está inserida em uma sociedade não pode se manifestar 

como um fim em si mesmo, mas como um instrumento de manutenção ou mesmo, 

de transformação social. Assim, ela precisa de meios que a oriente em seus 
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caminhos, pois toda a sociedade tem valores que são guias de sua prática 

educacional, dessa forma, não é esta que estabelece os seus fins, mas sim, uma 

reflexão filosófica que está inserida em uma determinada sociedade. (LUCKESI, 

2005). 

O autor enfatiza que: 

 

As relações entre Educação e Filosofia parecem ser quase “naturais”. 
Enquanto a educação trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das 
novas gerações de uma sociedade, a filosofia é a reflexão sobre o que e 
como devem ser ou desenvolver estes jovens e esta sociedade. (LUCKESI, 
2005, p.31) 

 

A filosofia sempre fez parte e esteve presente na educação, com a intenção 

de lhe dar um direcionamento através de seus pressupostos e influenciando as 

práticas exercidas através dos professores.  

É através dos pensadores da educação que, ao fazer uma crítica sobre ela, 

que proporcionam a ela que avance no sentido de buscar a mudança da sociedade. 

 

4.2. Que é ensinar filosofia?  

 

Essa é uma pergunta que admite uma resposta imediata, automática, pois 

está inscrita em um dos locais mais comuns que costumam guiar qualquer ensino, 

assim, ensinar filosofia é uma atividade que uma pessoa transmite a outra, um 

determinado conteúdo, mais especificamente, de filosofia ou filosófico.  

Seria óbvia essa resposta, mas antes de observar-se essa simples e clara 

descrição, alguns problemas surgem, pois a pergunta não está respondida uma vez 

que a questão foi mudada de lugar, pois o ato de transmitir, no caso da filosofia e, 

para o conteúdo da filosofia não pode ser respondido de forma única, pois muitas 

são as respostas que poderiam ser dadas, por causa das várias concepções da 

filosofia e do filosofar, o que pode influenciar, no sentido do ensinar ou de transmitir 

a filosofia.  

Se a questão fosse: O que é aprender a filosofia, não a tornaria mais simples 

de responder, pois ela seria mediada pela concepção da filosofia ou de seus traços 

tão característicos, dessa forma, quando a proposta é a de aprender filosofia, seria o 

mesmo que conhecer a sua história, adquirindo uma gama de habilidades 
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argumentativas ou cognitivas, desenvolvendo uma atitude diante da realidade ou 

mesmo, construindo um olhar sobre o mundo.  

Conforme Severino: 

 

Essas opções podem ser incrementadas, combinadas ou modificadas da 
maneira que se achar conveniente, mas isso será feito desde uma 
concepção de filosofia, quer se a explicite quer não. Neste trabalho, vai 
interessar-nos referir a possibilidade de um aprendizado filosófico a 
circunstâncias reconhecíveis como de “ensino”, além do que, certamente, 
admitimos que se pode aprender filosofia sem que alguém formalmente a 
ensine. (SEVERINO, 1997, p.89) 

 

Platão, que foi discípulo de Sócrates, foi considerado o fundador da teoria da 

educação, pois afirmava que só era possível chegar ao conhecimento verdadeiro se 

fosse usado o método da dialética, que foi um meio de refutar as afirmações 

propostas pelos indivíduos. Segundo Platão, o verdadeiro conhecimento estava no 

mundo das idéias, que só é alcançado quando se deixa para trás o mundo sensível, 

assim, ele afirmou que o que sabemos foi contemplado pela alma no mundo das 

idéias. Mas, a educação que foi proposta por Platão buscava a formação moral do 

homem perante o Estado. (FERRAZ, 2000) 

Aristóteles, tinha uma visão muito diferente de Sócrates e Platão, pois ele 

não concordava com o idealismo platônico, desenvolvendo uma teoria que era 

voltada para o real, com o objetivo de ver a educação do ser humano como a sua 

busca pela felicidade ou pelo bem, que estava no mais elevado grau do 

funcionamento da natureza humana, no que ele denominou de razão, que tem a 

função de direcionar a conduta humana. (COTRIM, 1992) 

Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino aperfeiçoam essas teorias:  

a) a platônica, por Santo Agostinho, e  

b) a aristotélica, por Santo Tomás.  

Nas suas afirmações o lado religioso sempre foi fortemente defendido. Com 

relação ao ensino, os dois admitiam que Deus era o verdadeiro mestre que ensinava 

dentro de nossa alma, porém exalta a necessidade de uma ajuda exterior. 

(FERRAZ, 2000). 

Comênio, também tinha sua fé voltada para Deus, mas inovou em seu 

pensamento filosófico-educacional, onde deu mais importância à didática, à 

dimensão que a educação medieval não tinha em conta, onde afirmou que seu 

objetivo educacional era o de alcançar o domínio de si mesmo, o qual deveria ser 
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assegurado pelo conhecimento de si mesmo e de todas as coisas úteis. (COTRIM, 

1992) 

No iluminismo, que foi um movimento que procurou levar as luzes da razão 

para todos os lugares, não estando atado a um dogmatismo, mas à racionalidade, 

sendo a educação iluminista, da mesma forma como a sua cientificidade,  

completamente livre das influências religiosas, o que dava a seus seguidores uma 

maior liberdade de pensamento e de ação. 

Rousseau criou uma nova fase da educação, no auge desse movimento. Foi 

o principal precursor da Escola Nova e promoveu uma volta à natureza, pois o aluno 

não precisava só ser instruído, mas também precisava ser naturalmente livre, sem 

sofrer repressões, estando restringido às experiências. Assim, era papel do 

professor conduzir o aluno pelo caminho que ele deveria seguir, onde ele era 

responsável pelo ato de ensinar, organizar as idéias e as repassar, levando os 

alunos à aprendizagem. Pestalozzi deixou evidente seu desejo em unir o homem 

natural e a realidade histórica. (COTRIM, 1992) 

Karl Marx e Friedrich Engels demonstraram que a educação deveria ser 

igual para todos, sendo eles operários ou burgueses. Já Antonio Gramsci, que 

também tinha uma visão marxista, entendeu que o ser humano só poderia construir 

sua personalidade de forma digna através da capacidade de produzir a própria 

existência por meio do trabalho, assim, acreditava que a escola poderia alienar o 

indivíduo e a sociedade, dando vantagem ao capitalismo. 

Dewey acreditava que a prioridade era a experiência como o principal fator 

de interesse em aprender. Dizia que a educação escolar deveria ser feita, ao 

máximo, junto com a própria vida, pois esta era uma contínua experiência e, 

consequentemente uma aprendizagem, onde o papel da escola era o de 

proporcionar uma maior rapidez nesse processo, assim, o professor deveria apenas 

orientar o aluno no que ele tivesse interesse, incentivando-o a experimentar. 

(FERRAZ, 2000). 

Maria Montessori acreditava que não era necessário que se ajudasse 

diretamente uma criança a sair de uma dificuldade que ela tivesse, nem mesmo 

censurá-la por causa do trabalho feito, pois a atividade, segundo ela, deveria ser 

intensa e interessante. 

Makarenko apud Piletti afirma que: 
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... Makarenko propõe a substituição da escola burguesa baseada nos 
métodos lúdicos – o jogo – pela escola baseada no trabalho produtivo. A 
escola deve ser uma comunidade (um “coletivo”) a serviço da produção de 
bens econômicos. De acordo com Makarenko os educadores só têm sentido 
como membros da comunidade, e sua liberdade está condicionada aos 
interesses do grupo, o qual, por sua vez, faz parte de uma comunidade 
maior. (PILETTI, 1991, p.165) 

 

Para Célestin Freinet a atividade natural da criança se desenvolvia no grupo 

em cooperativa, e, não era necessário interromper esse ciclo natural, mas não se 

poderia entregá-la por completo à atividade espontânea do jogo. Sua metodologia 

procurava, Sua metodologia procurava, antes de tudo, oportunizar à criança a 

chance de exteriorizar seus pensamentos e seus sentimentos pelos meios de 

expressão com a máxima liberdade possível. 

Alexander Sutherland Neill, um escocês, acreditava que uma escola onde a 

autoridade é substituída pela responsabilidade e a disciplina, pela liberdade, o 

ambiente era mais produtivo que apenas num ambiente ruim, repressivo e 

aprisionado, pois num ambiente não repressivo, a criança manifestaria sua 

criatividade. 

Para Piletti: 

 

No Brasil, o movimento escola-novista vinha se impondo desde 1920, mas, 
seu grande marco foi com o “Manifesto dos pioneiros da Educação Nova”, 
cujos principais signatários foram Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e 
Lourenço Filho. Sendo algumas de suas propostas: ênfase para a educação 
pública, a escola única e a co-educação, a laicidade, a gratuidade e 
obrigatoriedade do ensino elementar, descentralização do sistema escolar, 
ensino ativo, uso da psicologia na educação e a renovação metodológica. 
(PILETTI, 1991, p. 71) 

 

Fernando de Azevedo usou o fato de que o indivíduo deveria se adaptar ao 

grupo social que pertencesse e que, cabe ao ensino elementar fornecer a base para 

tornar possível a coesão social. Anísio Teixeira acreditava numa escola única, que 

fosse aberta a todos, sem qualquer espécie de distinção onde serviria de 

instrumento para a reconstrução social. 

Lourenço Filho apud Piletti acreditava que: 

 

Este segue a vertente mais psicologista da Escola Nova. Tal vertente 
procura reduzir os problemas sociais a questões técnico pedagógicas e até 
psicológicas. Para ele a escola psicopedagogicamente adequada significa já 
a democratização social. (PILETTI, 2002, p.178) 
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Existem muitas dificuldades para se construir um ponto de partida para se 

abordar os aspectos básicos do ensino de filosofia, estando muito longe de se 

apresentarem como um obstáculo difícil de ser ultrapassado, mas sim, a mola 

propulsora e o estímulo que ajuda no avanço sobre o problema. Quando se tenta 

resolver estas questões algumas perguntas precisam ser feitas, principalmente 

sobre a situação de ensinar filosofia que faz com que se assumam algumas 

decisões teóricas, pois através do ensino da filosofia é possível construir uma 

identidade filosófica, que pode ser reconhecida em qualquer expressão da filosofia 

no decorrer do tempo, uma vez que se acredite que a filosofia é caracterizada pela 

reinvenção constante da sua própria significação, assim, a questão é a de esclarecer 

o que se ensina em nome desta filosofia e da mesma maneira, como é possível 

fazer isso, pois essa não á apenas uma questão didática. 

Quando se admite que a filosofia é, essencialmente, uma crítica de su-

postos, não é possível acreditar que ela exista sem uma revisão aos pressupostos 

didáticos que seu ensino ou transmissão trazem consigo, principalmente ao se 

acreditar que a filosofia estimula a habilidade argumentativa, ou mesmo, que se 

tome uma atitude diante do mundo, uma escolha de vida, pois seu ensino também é 

muito diferente. 

O ensino da filosofia sempre esteve ligado ao seu desenvolvimento, uma vez 

que ensinar ou transmitir uma filosofia foi o objetivo primário de várias escolas 

filosóficas e também, foi a preocupação de vários filósofos. Na modernidade, as 

variadas formas de institucionalização do ensino de filosofia, começam a tomar uma 

fisionomia parecida, pois a filosofia passa a integrar os sistemas educativos e, dessa 

forma, ocupa um lugar de maior ou menor importância nos programas oficiais.  

Ele toma forma e dimensões estatais, onde os professores passam a não 

transmitir uma filosofia, ou a sua filosofia, mas ensinam uma filosofia conforme os 

conteúdos e os critérios estabelecidos pelos planejamentos oficiais e pelas 

instituições que eram habilitadas para tal. Dessa forma, o sentido de ensinar filosofia 

estaria redefinida através do sentido institucional que se dá poder a esse ensino, 

demonstrando a importância que tem a educação em geral. 

Severino afirma que: 

 

Por isso, a educação é por demais importante nas nossas vidas, por ser 
uma mediação imprescindível, pois sem ela aquilo que nós conhecemos, 
pensamos, projetamos, não chega lá na ponta, não vira ação 
transformadora. Assim, os políticos, os administradores não vão realizar sua 
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intervenção na sociedade para mudá-la, se eles não se apropriarem do 
sentido das coisas que a inteligência produziu. Se isso já é verdade quando 
falamos da ação técnica sobre o mundo, é muito mais verdade ainda 
quando queremos agir sobre as pessoas, sobre a sociedade. (SEVERINO, 
1997, p. 02) 

 

O ensino institucionalizado de filosofia demonstra que existem várias 

questões que são fundamentais e que é conveniente que se explore. Dessa forma, 

ao se tratar de ensinar filosofia, seria necessário determinar, primeiramente, o que 

pode ser proposto sob essa denominação. Quando se pergunta: o que é filosofia?, 

cria-se um tema pessoal e fundamental da filosofia, não admitindo, apenas uma 

resposta, pois cada filosofia, ou mesmo cada filósofo, responde a essa questão de 

forma explícita ou implicitamente, através do seu horizonte teórico, o que, algumas 

vezes atrapalha o diálogo que deve ser feito com outras respostas que podem ser 

oferecidas à mesma pergunta desde que apresentem referências diferentes. 

(DERRIDA, 2005) 

O fato de, ao pretendermos ensinar filosofia, sermos conduzidos a, como um 

passo prévio, ter de ensaiar uma possível resposta à interrogação sobre que é 

filosofia, e que essa tentativa suponha já introduzir-se na filosofia, mostra que a 

sustentação de todo ensino de filosofia é, mais do que didática ou pedagógica, 

basicamente filosófica. As interrogações “que é ensinar filosofia?” e “que é filosofia?” 

mantêm então relação direta que enlaça aspectos essenciais da filosofia e do 

filosofar. (DOUAILLER, 1988) 

Desde o início da filosofia, a questão do ensino ou da transmissão de seu 

conteúdo, foi estritamente ligada ao seu próprio desenvolvimento. Ensinar ou 

transmitir uma filosofia tem sido alvo originários de diferentes escolas de 

pensamento e atividade usual em muitos filósofos. Nos dias atuais e nas várias 

formas de institucionalização do ensino de filosofia, a questão começa a ter nuances 

próprias. A filosofia entra nos programas educacionais e, consequentemente, torna-

se uma questão de Estado. Não seria o foco deste trabalho mostrar a trajetória 

histórica que tem seguido o ensino de filosofia desde os primeiros filósofos até os 

professores das escolas e universidades de hoje, mas sim para destacar que 

abordar a questão da filosofia de ensino envolve visualizar a relação particular que 

existe entre o que é ensinado, como que faz e do contexto onde ela ocorre.As 

exigências que os programas de ensino institucionalizados de filosofia querem, 

fazem com que, no decorrer dos cursos, a reflexão filosófica sobre o significado ou o 
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sentido da filosofia seja abreviada ao extremo ou adiada quase indefinidamente, 

favorecendo a introdução, dos conteúdos específicos da filosofia. Através dessa 

necessidade a caracterização da filosofia se torna levemente implícita e 

possivelmente reconhecível no que se ensina como filosofia, sendo apresentada 

com uma ou várias definições, que raramente dão continuidade durante seu ensino. 

Por essa razão, a filosofia ultrapassa a reflexão sobre o ensinar a filosofia, ficando, 

geralmente, muito simplificada a justificativa de como levar adiante essa tarefa. 

Em princípio, não é observada nenhuma relação essencial entre o que é 

ensinado e como é ensinado. O como, geralmente apresentado em separado do que 

é ensinado, e o ensino, seriam suficientemente garantidos pelo domínio do 

conhecimento da disciplina especificamente pelo professor. Também seria viável, 

para ensinar praticamente qualquer outra disciplina ou o pensamento de variados 

filósofos, formas semelhantes. Poderia explicar, por exemplo, de uma forma 

semelhantes, metodologicamente falando, as filosofias de Platão, Descartes, Hume, 

Marx, Nietzsche, Wittgenstein e Popper e que o que é significativo do ponto de vista 

filosófico seria do conteúdo ensinado, não como eles apresentam. Isso, 

independentemente do que os filósofos ensinaram, assim, sentir que  a filosofia ou o 

método filosófico pressupõe um caso sistemático. Ela pressupõe que todos eles são 

filosóficos e, como tal, formas comuns de ensinar. (SATIRO e WUENSCH, 2008) 

Vale esclarecer, que existem variadas formas de conceber o ensino e a 

aprendizagem em filosofia, existem estratégias e metodologias diferentes de ensinar 

filosofia e aprender filosofia. Na verdade, é possível reconhecer diferentes maneiras 

de abordar o ensino o filosofia, sendo que alguns dos quais são inspirados ou 

importados diretamente do Currículo Geral, no campo Específico das Ciências da 

Educação. É comum, que certas estratégias de ensino sejam usadas, tais como: 

apresentação teórica das escolas, pensadores e temas da tradição filosófica; leitura 

e discussão de textos clássicos da história da filosofia; atividades em grupo com  

problemas considerados filosóficos; leitura e discussão de textos produzidos pelos 

alunos em sala de aula; debate em torno de filmes ou documentários de conteúdo 

filosófico; debate filosófico em torno de letras de músicas. Tais atividades e 

estratégias, são usadas como ferramentas universais no ensino da filosofia, tendo 

como objetivo, tornar prazerosa e interessante a discussão filosófica. 

Conforme o exposto, o que se ensina e o como se ensina, são questões de 

vital importância, pois a não explicitação usual da relação entre o que e o como leva, 
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normalmente, à adoção de posições acríticas, muitas vezes ingênuas quanto ao seu 

ensino. Existe uma espécie de senso comum envolvendo o ato de ensinar filosofia, 

onde certamente está presente na transmissão de qualquer conhecimento, 

assumindo um suposto pedagógico que é trivial, pois:  

a) existe alguém que sabe algo e alguém que não o sabe;  

b) de alguma forma aquele que sabe passa (basicamente, explica) ao que não 

sabe certos conteúdos de seu saber e,  

c) colabora com essa passagem que foi de fato efetivada, constatando que aquele 

que não sabia aprendeu. (LORIERI, 2002) 

Assim, depois de passar por todas as etapas graduais e sucessivas, o aluno, 

com o auxílio de um professor, passa do não saber ao saber, o que se torna 

encoberto por conteúdos programáticos usuais e o como, fica à margem do bom 

senso pedagógico do mestre, que será mais ou menos fundamentado de acordo 

com a formação docente inicial que adquiriu, além das várias experiências que foi 

recolhendo ao longo de seu trabalho de ensinante ou as que foram acumulando 

durante sua etapa de estudante. (FREIRE, 1994). 

Conforme o autor: 

 

Certamente, não é frequente que seja observada alguma relação especial 
entre o que é ensinado e a forma de fazê-lo (distinção que por si é um 
posicionamento diante do ensinar). O “como”, em geral, é visualizado 
separadamente daquilo que se ensina, e o ensino estaria suficientemente 
garantido, para alguns, pelo domínio dos conhecimentos filosóficos do 
professor; para outros, pelo domínio de determinados recursos didáticos. A 
maior ou menor importância concedida a uma ou outra opção pode definir o 
perfil do ensino. (FREIRE, 1994, p. 89) 

 

Assim, diante do exposto é possível entender que a filosofia e a didática 

andam em caminhos separados, mas que oportunamente se cruzam, por causa da 

missão de lecionar. 

No decorrer da História, nota-se que a educação tem passado por 

mudanças, que procuram dar a ela uma real necessidade do aluno e do professor, 

tornando-a mais adequada à realidade em que se vive atualmente. A Filosofia dá 

sinais de que é a partir da convivência e da ação do homem sobre a realidade e 

juntamente com ela, que sua formação e estruturação acontecerão. 

Dessa forma, o senso comum que existe sobre a educação é o de uma 

formação fragmentada, incoerente com a realidade, desarticulada, e completamente 

desprovida de certeza, mas o que se observa na consciência filosófica é o contrário, 
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pois, ela é formada por uma concepção coberta de coerência, unidade e articulação, 

além de dar à educação uma reflexão sobre a sociedade em que está localizada. 

Luckesi argumenta que: 

 

Entretanto, compreende-se que a educação está aberta a questionamentos. 
Por isso, acredita-se que a Filosofia é uma das muitas alternativas para se 
tentar pensar a educação como instrumento de transformação social. A 
reflexão filosófica sobre a educação é que dá o tom a pedagogia, 
garantindo-lhe a compreensão dos valores que, hoje, direcionam a prática 
educacional e dos valores que deverão orientá-la para o futuro. (LUCKESI, 
2005, p.33) 

 

Assim, observa-se que a Pedagogia, pode ser entendida como uma 

concepção filosófica da Educação que precisa ser exercida na práxis, para que seja 

possível obter os resultados almejados. 

Ao se pesquisar sobre a importância e a colaboração da Filosofia para a 

Educação, entende-se que se pode demonstrar as características do pensamento 

filosófico, através dos principais filósofos que ajudaram nos fundamentos da 

Educação e ainda, é possível relatar a importância do ensino da Filosofia na escola 

de maneira geral. 

O que se entende é que não se educa apenas para educar, mas sim para se 

realizar um fim, seja ele:  

a) aperfeiçoar,  

b) despertar o homem para o mundo ou para sua liberdade,  

c) ajustar uma natureza,  

d) construir o progresso coletivo, e 

e) inventar, dentre muitos outros  objetivos 

Conforme todo o exposto, a filosofia sempre esteve ligada à Educação, 

principalmente, como uma ordem de pensamento que busca fazer do homem um ser 

preocupado com a sua realidade, procurando esclarecê-la e essencialmente 

participando dela. Assim, acreditar que ela é uma reflexão radical, rigorosa e de 

conjunto, dos problemas reais que são apresentados no âmbito educacional, faz-se 

necessário. Com relação ao papel filosófico na educação, vale ressaltar que, uma 

maior reflexão sobre os problemas que a realidade educacional apresenta é de vital 

importância, assim, como na realidade social, na educacional o papel da filosofia é o 

de despertar o senso crítico dos indivíduos. 
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Saviani (2007) afirma que a construção do pensamento começa pelo lado 

empírico, perpassando pelo abstrato e chegando ao concreto, da mesma forma, que 

em termos de concepção de mundo, acontece a passagem do senso comum à 

consciência filosófica, o que é correspondente à passagem do homem, do mundo 

obscurecido em que vive, para um mundo novo e visível, real, que pode, 

proporcionar a si mesmo e consequentemente ao seu semelhante uma vida 

diferente.  

Conforme, afirma SAVIANI (2007): 

 

Conclui-se que a passagem do senso comum à consciência filosófica é 
condição necessária para situar a educação numa perspectiva 
revolucionária. Com efeito, é esta a única maneira de convertê-la em 
instrumento que possibilite aos membros das camadas populares a 
passagem da condição de “classe em si” para a condição de “classe para 
si”. Ora, sem a formação da consciência de classe não existe organização e 
sem organização não é possível à transformação revolucionária da 
sociedade. (SAVIANI, 2007, p.13) 

 

A educação é uma questão que tem sido debatida desde os tempos mais 

remotos até os dias atuais por filósofos e educadores, partindo-se da afirmação que 

ela é a responsável pelo processo de formação das faculdades intelectuais, morais e 

físicas do ser humano, assim, o papel educacional da filosofia está concentrado no 

desenvolvimento do senso crítico, no aumento da consciência reflexiva do homem 

que é dirigida a si e ao mundo. 

Conforme Morandi existe um conceito para a educação, que está associado 

à consciência filosófica: 

 

A educação: este termo exprime o princípio gerador dos comportamentos 
individuais culturais e sociais, assim como saberes inscritos em cada um. A 
educação designa o processo que vincula um sujeito ao seu meio ambiente 
próximo, a um sistema de sociedade, de cultura e de valores (no qual 
tomam lugar as instituições educativas) e lhe permite integrar-se. Essa 
dimensão formadora-fundadora é o desafio de uma realização, de uma 
liberdade, do sentido da própria empresa educativa, objetos da reflexão 
filosófica. (MORANDI, 2002, p.17) 

 

Não é possível falar em educação e conhecimento, sem falar em ser 

humano, pois percebe-se que, em qualquer sociedade existe uma concepção 

bastante diferente de homem, pois em cada uma projeta nele uma imagem ideal, 

onde existe um homem ideal para fazer parte dela. 
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O que se sabe é que a educação sistematizada teve sua origem na Grécia, 

através do método dialógico, onde é possível destacar o primeiro grande educador 

da história, que foi Sócrates. Para ele, o conhecimento estava dentro de cada 

homem e precisava, apenas, ser despertado.  

Foi pensando em despertar esse conhecimento no homem que ele usou o 

seu método dialogado, que proporcionava diálogos críticos com seus interlocutores, 

fazendo com que, através das perguntas feitas por ele, pudessem nascer as suas 

próprias idéias. Sócrates acreditava que o educador não deve dar a resposta à 

dúvida do aluno, mas sim, estimulá-lo a procurar dentro de si essa resposta. 

O filósofo acreditava que cada pessoa poderia ser um filósofo, mas para que 

isso fosse possível, era necessário conhecer a própria ignorância, para que fosse 

possível vivenciar uma constante busca pelo verdadeiro conhecimento, que 

acontecia além das aparências das coisas materiais, no mundo das idéias, sendo 

ele imutável e perfeito. 

Assim, é possível observar que desde a sua criação, o papel fundamental e 

a base da filosofia é o de transformar o ser humano, que é um ser inconformado 

com o que lhe é imposto, em um ser crítico que, desde a liberdade que possui, uma 

vez que todo homem é livre, sendo necessário que desperte isso dentro de si, 

construa o seu próprio pensamento e suas próprias conclusões sobre o meio e a 

realidade em que está inserido. 

As concepções filosóficas, através do exposto, são formadas por uma 

grande pluralidade e riqueza, uma vez que a filosofia não é um mundo fechado, 

pronto e perfeito, mas um mundo aberto, em pleno desenvolvimento e repleto de 

mudanças. (COTRIM, 1992) 

Para o autor: 

 

Com base no que foi pesquisado até então, percebemos com clareza a 
tamanha importância que a filosofia possui para com a educação, sendo 
que esta, como principal responsável pela transformação da sociedade 
necessita formar cidadãos críticos e construtivos, o que na certeza, é 
ressaltado pela filosofia, pois um ser não filósofo também pode se 
considerar um ser não social. Porque um indivíduo que não faz filosofia, 
consequentemente não faz sociedade. (COTRIM, 1992, p. 59) 

 

É papel da escola, desde a mais tenra idade influenciar na vida do ser 

humano, buscando despertar do sono padronizado que lhe é imposto, para que 

possa acordar, construir e fazer parte de uma sociedade livre para pensar e agir. 
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Para Badiou, a filosofia é um gesto que é repetido, uma espécie de matriz, 

que acompanha toda a atividade filosófica e que ele resume assim: 

 

Filosofia é o ato de reorganizar todas as experiências teóricas e práticas, 
propondo um novo regulamento que faz uma grande divisão, invertendo a 
ordem intelectual estabelecida e promovendo novos valores além do 
ordinário. A maneira como isso é mais ou menos transmitida, chega 
livremente a todos, mas sobretudo para jovens, como um filósofo sabe 
muito bem que os jovens têm de tomar decisões sobre suas vidas e são 
geralmente, mais dispostos a aceitar o risco de uma revolta lógica. 
(BADIOU, 2007, p.129) 

 

Sempre haverá para a filosofia, conforme Badiou (2007) uma decisão de 

reorganizar o que está lá, a partir de novas decisões políticas. Sempre o nexo do 

que é e o que pode ser, daí a indicação de repetição criativa. Esse gesto filosófico é 

essencial para todos, é a vontade universal e dele e de cada um em sua 

particularidade que possa receber, aceitar ou transformar. 

Diante do que foi discutido até aqui, entende-se que sempre será um 

desafio, as relações entre o ensinar filosofia, o ato de filosofar e o aprender em 

filosofia. Dependendo da caracterização que se faz da filosofia, o ensino e a 

aprendizagem em filosofia, pode ser ação criativa, ou seja, se os alunos começam a 

filosofar, eles também começam a realizar o que sempre foi essencial na tradição 

filosófica: o exercício do pensamento crítico.Construir o problema filosófico da 

filosofia nas práticas pedagógicas de ensino, implica em aceitar que esta é 

essencialmente uma questão de conceito e não apenas ou simplesmente uma 

estratégia de ensino, didática ou metodologia. Trazendo o conceito de ensino da 

filosofia implicaria, por sua vez, em reconhecer que as estratégias de ensino têm um 

valor relativo em comparação com as posições filosóficas que precisam ser 

assumidas, e pode variar de acordo com as decisões diferentes tomadas contra o 

problema da filosofia de ensino. 

De fato, uma abordagem metodológica, não pode ser boa ou ruim em si, 

mas seu valor é dado pela integração que tem dentro o quadro conceitual que tem 

construído e implantado através do professor na sala de aula com seus alunos.  

Assim, o caminho para ensinar filosofia, dependerá, mais do que mera aplicação de 

técnicas gerais ou supostamente neutras, mas sim, da relação de cada professor 

com a filosofia e com seus alunos, pelo sentido dado ao conteúdo estudado em sala 

de aula. 
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Em última instância, filosofa quem quer e escolhe filosofar, mesmo quando 

sufocado pelo problema mais urgente, mesmo  que seja sob o império do páthos. Se 

o equilibrista filosofar, ele o fará por sua própria vontade e decisão, não pelo simples 

fato de ter de equilibrar-se na corda bamba. Ele também pode querer rezar, assim 

como deviam ter feito as pessoas que liam a máxima “conhece-te a ti mesmo” que 

está no templo de Delfos, pois elas simplesmente entravam no templo e aí faziam 

suas preces. 

 

4.3. A presença da Filosofia na minha trajetória de  formação e investigação:  

 

Finalizando este capítulo, retorno à minha trajetória de formação e 

investigação, revisitando a minha prática pedagógica concreta como professor de 

filosofia, revendo meu processo, de como construí um sentido para a minha ação 

como educador.  

Comecei a lecionar filosofia em 1991 e desde o início, o meu fazer, isto é, a 

minha ação pedagógica, teve como referencial, aquilo que acontecia na prática 

concreta da sala de aula, que na relação com os alunos ao longo dos anos, me 

desafiaram a construir e reconstruir constantemente a metodologia de ensino que 

era empregado nas aulas de filosofia. Foi preciso rever inclusive as minhas posições 

pessoais acerca do ensino de filosofia. Foi preciso rever a formação da graduação 

em filosofia, para poder atender às necessidades da sala de aula, isto é: para 

atender os interesses dos alunos. Era preciso ter clareza dos pressupostos para que 

uma educação filosófica acontecesse. Era preciso ter clareza do porque da 

Educação Filosófica na formação das pessoas; era preciso ter clareza o que é 

Educação Filosófica, de como deveria ser acolhida e entendida. Era preciso ter 

clareza o que eu pessoalmente entendia por Educação Filosófica e como deveria ser 

a formação dos professores para ministrar aulas de filosofia, tendo como referência 

não só o conteúdo estudado no curso de graduação, mas o que a sala de aula me 

apontava e exigia. Elaborei então, alguns pressupostos para iluminar minha prática 

pedagógica. 

 

4.3.1. Pressupostos para a Educação Filosófica: 

1) Diante da atual realidade da Educação Filosófica nas escolas, que sofrem 

nestes últimos anos uma forte crise em todos os aspectos, conseqüência das 
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profundas transformações da sociedade, torna-se urgente um repensar de todo 

o processo de educação no contexto da chamada pós-modernidade. 

2) Diante da atual realidade de novas experiências e novas reflexões que buscam 

aspectos alternativos e novas soluções, torna-se urgente um repensar a 

formação do educador frente aos desafios da realidade. 

3) Necessário se faz capacitar o educador para que seja capaz de ver a realidade, 

julgá-la e descobrir os meios que o transformam em agente formador de 

pessoas críticas, participativas, dotadas de consciência histórica, construtora de 

uma nova sociedade. 

 

4.3.2. Por que Educação Filosófica? 

1) A Educação Filosófica não é uma questão isolada. Está ligada a todo o processo 

educacional e político e relacionado aos interesses político-econômico-

ideológico-filosófico determinados e determinantes da nossa História. 

2) A História mostra que não há neutralidade em educação. Toda proposta 

educacional é proposta de construção de um tipo de homem, de um tipo de 

sociedade. 

3) Educação é um processo democrático de descoberta e redescoberta das 

origens da cultura e do pensamento de nosso país. Exige portanto, a 

participação dos sujeitos envolvidos no processo educativo que acontece nas 

escolas e fora delas. 

4) Na escola, o educando experimenta os valores que orientarão sua vida e 

vivencia desde cedo, sua participação em todas as dimensões da vida: social, 

política, econômica, espiritual. 

5) A dimensão filosófica, como a política, a social, a econômica, necessitam de 

ambiente favorável para se desenvolver, sendo a escola lugar privilegiado para 

que esta vivência e aprendizagem aconteça. 

 

4.3.3. Caracterização de uma Educação Filosófica: 

Educação Filosófica como componente integrante da vida escolar, visa 

tornar as relações mais criativas, fraternas e participativas em relação às dimensões 

citadas acima, sendo que não podem: 

a) Ser entendida como mera informação sobre um filósofo, uma escola de filosofia 

ou um sistema de pensamento; 
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b) Ser compreendida como monopólio de um sistema de pensamento em 

detrimento de outros, como se toda a realidade pudesse ser descrita e explica 

por uma única forma de pensar de um filósofo; 

c) Ser confundida como doutrinação, seja ela política, moral ou religiosa; 

d) Ser caracterizada como ensino neutro, descomprometido ou vago; 

e) Ser reduzida a simples freio moral ou social, que aliena, intimida ou sub julga o 

ser humano; 

f) Ser fator de divisões, competições, exageros epistemológicos. 

 

4.3.4. A Educação Filosófica necessita ser acolhida  como: 

a) Integrante da vida escolar, ajudando a tornar as relações sociais mais humanas 

e fraternas, ou seja, favorecendo para que a educação seja mais humana e 

personalizante; 

b) Necessária à formação da personalidade do ser humano, fornecendo critérios de 

segurança na busca de sua maturidade e plena realização;  

c) Processo de formação pessoal e social que permite ao educando um ambiente 

favorável ao desenvolvimento da atitude de abertura ao sentido mais profundo e 

radical da vida, da relação com o outro, com o mundo, consigo mesmo e com o 

transcendente. 

 

4.3.5. O que entendo por Educação Filosófica: 

a) Reflexão que visa favorecer um sentido para a vida pessoal e coletiva, para que 

a partir dela, educando e educadores, possam dar um sentido mais profundo e 

radical à existência; 

b) Oportunidade de desenvolver a segurança de critérios para a vida que o ser 

humano encontra em sua relação com a realidade vivida, frente aos 

questionamentos existenciais: Quem sou? O que busco? De onde vim? O que 

faço aqui? Para onde vou? Tais perguntas são essenciais para o indivíduo, 

sendo que a busca pelas respostas é fator norteador de sua forma de pensar, 

falar e agir na realidade; 

c) Educação com repercussões transformadoras, pois parte dos valores 

fundamentais da vida: bem, verdade, justiça, solidariedade, fraternidade, 

realização, humanização, história, cultura, povo; 
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d) Educação com sentido de esperança no que a escola necessita desenvolver: 

capacidade de observação, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação 

frente a realidade da vida; 

e) Modo de veiculação dos valores desenvolvidos no processo educacional da 

escola perpassando disciplinas, relacionamentos, atividades, objetivos e 

finalidades; 

f) Educação filosófica não é formação para a erudição; mas realidade mais ampla 

e mais rica que não visa a formação de filósofos profissionais, mas seres 

humanos comprometidos com a vida, amantes e construtores de uma nova 

sociedade. 

 

4.3.6. Os cursos de formação dos professores para m inistrar aulas de Filosofia 

devem: 

a) Proporcionar uma reflexão sobre o processo da educação filosófica através de 

um processo de percepção e busca na instrumentalização do educador para a 

compreensão do pensamento filosófico, suas escolas, seus pensadores, seus 

sistemas de pensamento e sua relação com o cotidiano vivido pelos educandos; 

b) Resgatar a natureza e identidade da educação filosófica através da 

caracterização do processo educativo na identificação de uma metodologia 

específica, uma linguagem e conteúdo acessível aos educandos; 

c) Instrumentalizar o educador através da reflexão de categorias e conceitos que 

expressem a relação com a atitude filosófica e sua forma de pensar, falar e agir 

filosoficamente como educador; 

d) Instrumentalizar o educador através de estudos e debates para capacitá-lo de 

informações e conhecimentos sobre a Filosofia e o Ensino de Filosofia e suas 

conseqüências sócio-culturais no universo do pluralismo cultural da pós-

modernidade; 

e) Desenvolver uma formação sistemática que possibilite ao educador a 

competência profissional adequada e atualizada; 

f) Conscientizar o educador para que ele esteja aberto ao novo, em ser capaz de 

perceber a realidade e engajar-se a criar situações novas, transformadoras da 

realidade escolar em que está inserido. 

 

4.4. O Fazer em torno dos projetos de formação 
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Em 1997, surge o Projeto Ética e Cidadania :  depois de ter claro para mim, 

os pressupostos que norteariam o meu trabalho, montei meu primeiro projeto de 

formação para os alunos do Ensino Médio. A proposta tinha como finalidade, refletir 

sobre a importância do pensar e do agir ético na formação dos educandos, 

acreditando ser possível, pela educação, um trabalho efetivo em direção às 

mudanças necessárias à organização social, política e econômica do país. O objeto 

da proposta, era formação dos educandos do Ensino Médio, buscando priorizar uma 

cultura do pensamento em sala de aula e não a preocupação exclusiva na formação 

de supereducandos, dotados de todas as habilidades e competências para o 

mercado de trabalho; foi proposto uma formação não doutrinária, viabilizada por uma 

ética da investigação na sala de aula. 

Em 2001, fui procurado pela direção da escola, que me solicitou a criação de 

duas disciplinas para serem inseridas nos novos cursos técnicos da ETEC: Escola 

Técnica de Campinas. As disciplinas foram inseridas no segundo e terceiro semestre 

dos vários cursos técnicos. Para os alunos que estão no segundo semestre dos 

cursos, foi elaborada a disciplina Introdução ao Pensamento Filosófico  com carga 

horária semanal: 2 horas/aula e carga horária semestral de 40 horas/aula, tinha 

como objetivo, analisar a disciplina como reflexão permanente sobre os problemas 

que caracterizam o homem em sua dimensão existencial. Fornecer um conteúdo 

histórico-filosófico necessário para uma leitura crítica das expressões humanas 

contemporâneas, a fim de que se possa refletir criteriosamente sobre tais 

expressões, discernindo os valores que as balizam e expressar esta reflexão de 

forma rigorosa e sistematizada, a fim também de possibilitar a construção da 

consciência histórico-crítica, viabilizada por uma Educação para o Pensar. Para os 

alunos do Terceiro Semestre do curso, foi implantada a disciplina de Problemas do 

Homem Contemporâneo , com carga semanal de 02 horas/aula e carga semestral 

de 40 horas/aula. O objetivo era Promover uma formação integral que envolva 

aspectos técnicos e humanísticos, fortalecendo o exercício da cidadania. 

Proporcionar ao futuro profissional subsídios que o auxiliem a identificar e a 

enfrentar os desafios impostos pelas rápidas transformações que ocorrem na 

economia, nas organizações, na sociedade e no meio ambiente, de maneira pró-

ativa e colaborativa. 
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Em 2003, publico dois livros destinados à formação de educadores 

envolvidos com o ensino da filosofia com as crianças e com os jovens. O pensar e o 

agir eticamente: desafios na formação pedagógica e política do educador,  que 

foi o texto da dissertação do mestrado transformado em livro; e o Educação Para o 

Pensar, que organizei junto com o prof. Dr. Paulo de Tarso Gomes, que trazia em 

texto, as falas apresentadas em palestras de vários pesquisadores nos eventos que 

organizei em torno do ensino da filosofia entre os anos de 1997 e 2002 nas cidades 

de Campinas e São Paulo. 

Em 2005, liderei um grupo de professores e apresentamos uma proposta de 

metodologia de ensino de filosofia para os níveis fundamental e médio. para a 

reunião anual da ANPED. A finalidade era elaborar uma metodologia que se 

concretiza em estratégias de ensino-aprendizagem da filosofia e na elaboração um 

conjunto de subsídios e recursos pedagógicos para a atuação junto a educandos 

dos níveis fundamental e médio. A experiência no ensino de Filosofia nos diferentes 

níveis de ensino e a contínua crítica a propostas de ensino de filosofia - tanto as 

provenientes de propostas vinculadas ao caráter nacional ou público 

(EVANGELISTA, 2003; KOHAN, 2000; LORIERI, 2002; SILVEIRA, 2003), como as 

iniciativas originadas de contextos externos à educação nacional (LIPMAN, 1990) - 

levaram o grupo, que se encontrava informalmente a estruturar sua reflexão e sua 

práxis pedagógica para responder à necessidade de uma metodologia de ensino de 

filosofia mais próxima ao concreto histórico e à realidade regional e nacional da 

educação. 

Em 2008, As discussões filosóficas extrapolam o ambiente escolar e 

acadêmico, surgindo o Café Cultura , numa parceria com a Livraria Cultura de 

Campinas. A programação do café cultura gira em torno das possibilidades do 

pensamento filosófico para pensar as questões do cotidiano. Para a promoção do 

questionamento e do posicionamento individual frente às questões sociais de cunho 

político, tecnológico, científico e com o objetivo de propiciar reflexão e debate sobre 

os fatos - dos aparentemente banais aos mais importantes e prementes do cotidiano 

- aos alunos e à comunidade da Região metropolitana de Campinas, bem como a 

todos os interessados.  

Ainda em 2008, iniciamos outro projeto: Ópera e Literatura , numa parceria 

entre a Livraria Cultura, UNISAL e GEPI. O Projeto Ópera e Literatura trazido a 

publico tinha como objetivo central, democratiza educação e cultura. A idéia de 
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viabilizar este Projeto objetivou principalmente trazer a cultura ao alcance popular de 

maneira pedagógica para criar a familiaridade e gosto pelas obras clássicas da 

música e da literatura. O evento foi dirigido aos amantes da música e literatura 

clássica; de maneira especial aos alunos das escolas públicas e privadas; aos 

universitários; público interessado em geral. As ligações entre a ópera, o teatro, o 

cinema, a literatura e a filosofia estiveram presentes nas apresentações realizadas. 

Este projeto extrapolava não só os muros do ambiente escolar e acadêmico, como 

também os limites da própria filosofia, procurando ver as relações com as outras 

formas de expressão humana, as outras formas de narrativa da vida, as outras 

formas de entender a dar um sentido para a vida.  

Em 2010, tendo já percorrido um caminho de 19 anos com a formação em 

filosofia, procurando atender melhor às exigências dos alunos na sala de aula e das 

pessoas que tinham contato com a filosofia através das minhas aulas, do café 

filosófico, dos vários eventos de formação de professores, da ópera e literatura, 

decidi montar um site, que facilitasse o contato das pessoas com a filosofia e dos 

vários momentos de formação que eu agora organizava mensalmente. Surge o 

www.ensinarfilosofia.com.br , com o objetivo de ser um espaço para ser usado por 

professores e alunos de filosofia, de ser um espaço público  para quem está 

envolvido com a filosofia. Um espaço em construção, que vai se formando, seguindo 

e refletindo aquilo que envolve à todas as pessoas: o cotidiano.  Tem como 

pressuposto, a idéia que a filosofia pode ajudar na construção de cada indivíduo e 

na construção da sociedade, em função de seu caráter formativo. Outro pressuposto 

do site, é a importância dada ao conhecimento para a vida das pessoas, vendo o 

conhecimento como possibilidade de ação para a transformação pessoal e social. 

Também em 2010, participei do Curso de  Formação para trabalhar no 

Estado de São Paulo: 

Fiz o concurso para ser professor de filosofia no Estado de São Paulo no 

início do ano de 2010, pois desde que me formei em filosofia no ano de 1990, nunca 

tinha feito o concurso. No vigésimo ano de minha atuação como profissional da 

educação e oriundo da escola pública paulista, finalmente estou tendo contato real 

com a realidade das escolas públicas. Esperava já no segundo semestre de 2010 

atuar como professor em sala de aula, o que não ocorreu, pois todos os que 

passaram no concurso, foram convocados a realizar um curso EAD promovido pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O curso durou de agosto à 
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dezembro de 2010, tendo 18 semanas, com três encontros presenciais e uma prova 

final, também presencial. Segundo documento da Secretaria da Educação: “o 

objetivo é apresentar aos docentes que ingressarão na rede estadual, a partir de 

2011, o currículo adotado pelo Estado, as formas de trabalho e a realidade das 

escolas estaduais”.  

A formação dos educadores aconteceu em duas etapas. A primeira etapa 

teve a duração de oito semanas e foi para todos os professores que passaram no 

concurso, onde foi refletida a função e a identidade do professor, como também a 

identidade e diversidade dos alunos da rede. O foco foi conhecer como os alunos se 

relacionam com a aprendizagem e o conhecimento, conhecendo também seu 

universo familiar e cultural. A segunda etapa teve a duração de dez semanas, e foi 

de formação específica, isto é, com os conteúdos, metodologia e avaliação 

propostos pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. 

O curso foi feito por meio do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), 

podendo o professor que passou no concurso, fazer o curso proposto em sua casa, 

sendo obrigatório e com a participação mínima de 75% das atividades propostas por 

módulo proposto, que ao todo foram dezoito. Só depois de fazer este curso e passar 

na prova final, é que o professor seria nomeado e poderia ingressar como efetivo no 

início do ano letivo de 2011. Realizei as etapas do processo seletivo e assumi o 

cargo de professor efetivo de filosofia na rede estadual paulista através do concurso 

público para provimento de cargo efetivo de Professor da Educação Básica II 

(PEBII). Como minha tese tem como foco a metodologia auto-biográfica, tratando do 

meu percurso formativo e minha atuação como profissional da área da educação, 

decidi incluir na tese, este percurso atual de formação que coincidiu com a escrita do 

texto do doutorado.  

Minha intenção foi trazer para a tese, o caminho percorrido durante o curso 

de formação à distância, e a minha inserção em duas escolas estaduais como 

professor de filosofia. Sendo assim, aparecem no texto em anexo, as intervenções 

que estão no AVA como respostas para as Questões Discursivas e para o Fórum. 

Como o curso foi modular, minha participação seguiu de acordo com o conteúdo 

proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Em 2011, no vigésimo ano de minha atividade como professor de filosofia, 

proponho um curso de Especialização em Metodologia de Ensino de Filosofi a no 

UNISAL/Campinas, com o objetivo de preparar os professores que lidam com o 
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Ensino de Filosofia na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

para trabalharem os conceitos da filosofia adequados a estes níveis do ensino.  
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, revisitei minha prática pedagógica como professor de 

filosofia, procurando num primeiro momento, resgatar minha trajetória de formação e 

investigação, isto é: escrevi meu memorial, buscando resgatar como se deu o 

processo de formação escolar e acadêmica, ao mesmo tempo, procurei rever, como 

se concretizou minha formação como profissional da educação. 

Como o tempo para o estudo sempre esteve dependente da imposição de 

ter que trabalhar, o tempo para o trabalho sempre foi maior que o tempo para a 

formação escolar e acadêmica. Desde cedo, me vi com o desafio de trabalhar e 

estudar. Desde cedo, tive que pensar sobre as relações entre o trabalho e a 

educação, o sentido do trabalho e o sentido da educação. Trabalhar para que? 

Estudar para que? 

Revendo minha trajetória, percebi que sempre busquei um ideal, uma meta e 

ao mesmo tempo, um sentido para tudo o que eu fazia. O trabalho e o estudo faziam 

parte de uma busca pessoal por identidade, por um lugar na sociedade, por uma 

busca de realização pessoal por meio do trabalho e da formação escolar e 

acadêmica.  

Minha formação escolar foi em grande parte realizada na escola pública do 

Estado de São Paulo, sendo que quando entrei na escola primária em 1970, ainda 

existia um ensino de qualidade no ensino público, apesar do país passar pelo 

período da ditadura militar. Eu não percebia o que acontecia no Brasil aquela época, 

eu percebia a importância do ambiente escolar na minha vida, pois tinha muito 

prazer e alegria em freqüentar a escola. A escola era possibilidade de ver de outra 

maneira o mundo, ela conferia um sentido diferente para a vida, bem diferente 

daquilo que eu vivenciava no ambiente familiar. 

Minha formação na graduação em filosofia se deu entre 1987 e 1990, 

período onde se discutia a volta da filosofia no Ensino Médio. Fui preparado para 

trabalhar neste nível de ensino, num período histórico da história brasileira, onde a 

filosofia era quase ausente do processo de formação escolar. A filosofia era uma 

aposta. Quando entrei para o curso de graduação, eu na verdade não tinha sequer a 

certeza que teria um trabalho formal em torno desta formação. Terminado o curso de 

graduação em filosofia, começo a lecionar numa escola salesiana em 1991 em 
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Campinas e diante do convite para levar o conteúdo da filosofia para as crianças, me 

vi diante de uma situação inusitada: filosofia e crianças, isto seria possível? 

A busca em responder ao desafio inicial de ensinar filosofia para crianças 

me levou ao mestrado e ao doutorado. No mestrado, me centrei nas possibilidades 

da formação ética e moral, defendendo a investigação e o diálogo na discussão dos 

princípios que norteiam a ação humana. O pensar e o agir foram apresentados como 

desafio na formação pedagógica e política do educador. O pensar e o agir do 

educador. O pensar e o agir do educando. 

Ao final do mestrado, me vejo diante de uma constatação que me era 

mostrada pela sala de aula. Uma constatação assustadora. A razão sozinha não era 

capaz de resolver as questões e conflitos vivenciados no cotidiano pelos alunos que 

freqüentavam minhas aulas. Como solucionar esta questão vindo de uma formação 

tradicional em filosofia? Como aliar os conteúdos propostos pelo plano de ensino, 

com a necessidade trazida pelos alunos nas discussões e nos debates nas aulas de 

filosofia? O que, além da razão, da reflexão crítica sobre a realidade, deveriam estar 

presentes numa aula de filosofia? 

Chego ao doutorado desassossegado, isto é: inquieto. Era necessário 

descobrir os caminhos possíveis da razão na sala de aula através das aulas de 

filosofia. Era necessário rever o sentido da prática de sala de aula, sem contudo, 

perder o foco da presença da própria filosofia nos diferentes níveis de ensino e até 

fora do ambiente escolar. Com o passar dos anos, foi conseqüência do que 

acontecia em sala de aula, o surgimento de outro espaço para o debate filosófico em 

torno das questões do cotidiano e seus desafios para a vida em sociedade: o café 

filosófico. Surge daí, a presença da filosofia fora do ambiente escolar que eu 

vivenciava, sendo conseqüência daquilo que acontecia no ambiente escolar.  

Meu desassossego girava em torno das possibilidades da razão no ambiente 

escolar e fora dele, me levando a revisitar a formação acadêmica em filosofia, tendo 

como objetivo, atualizar o discurso e a prática filosófica ao ambiente concreto em 

que eu estava inserido. Nasceu com isso, a necessidade de transformar a 

inquietação em pesquisa em minha tese de doutorado.  

Começo o texto, me perguntando se não seria o caso da construção e do 

seguimento de outro paradigma para a educação, para o ensino e para a minha 

prática como professor de filosofia em sala de aula. Vivenciando os limites e as 

possibilidades do modelo tradicional de ciência, isto é: do racionalismo e do 
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empirismo clássico trazidos pela modernidade, refleti sobre as emergências do novo 

sujeito epistemológico trazidos pelo início do novo século e do novo milênio. 

Coloquei o pensar e o fazer em suspenso, em reflexão, tendo como referência os 

novos desafios trazidos pelo ambiente escolar, os novos imperativos trazidos pela 

vida que se impõem no cotidiano de todos, no ambiente escolar e fora dele. A vida 

humana, em toda sua riqueza e complexidade, passou a ser o centro do plano de 

ensino, dos conteúdos abordados em sala de aula, das discussões, das dinâmicas 

de grupo que eram vivenciadas nas aulas de filosofia. A filosofia e sua tradição, a 

história pessoal de cada aluno, a vida dentro da escola, passaram a ser vistos no 

contexto do ser, do pertencer e do fazer, isto é: todo aluno é uma pessoa, portanto é 

sujeito; todo aluno pertence ao ambiente escolar e o que está fora dele, portanto, 

pertence à comunidade humana; todo aluno é envolvido pela teia do fazer, portanto, 

do agir, que afeta sua vida e a vida do seu entorno. As relações entre o ser, o 

pertencer e o fazer, se tornam o fio condutor das aulas de filosofia, tendo como 

objetivo, olhar a vida com a razão, mas também recuperar outras possibilidades: a 

intuição, a afetividade e a espiritualidade na vida pessoal e social dos sujeitos 

envolvidos no processo formativo viabilizado pelas aulas filosofia e pelos cafés 

filosóficos. Portanto, a aula de filosofia se torna outra. Se torna outra para encontrar 

e dialogar não mais o ser humano visto como aluno e educando apenas, mas como 

uma pessoa, dotado de razão, intuição,afetividade e espiritualidade. Esta mudança 

acontece para que a filosofia volte a ser para a pessoa, aquilo que sempre foi ao 

longo de sua história e tradição: visão de totalidade da realidade humana, isto é, 

visão integral da vida. 

Tendo como referência esta forma de encaminhar a prática pedagógica no 

ensino e na aprendizagem em filosofia, recorri ao método (auto) biográfico como 

possibilidade de pesquisa, pois ele possibilita, ao mesmo tempo, que a narrativa de 

vida do profissional da educação projete luz dobre a sua formação acadêmica e 

profissional, como também, recupera o papel e a importância das narrativas na 

formação filosófica das pessoas. As narrativas sejam elas vindas do discurso mítico, 

do discurso religioso, do discurso filosófico ou ainda, do discurso da ciência, são as 

formas elaboradas ao longo da história humana, na busca pela explicação e pelo 

sentido da vida. Entendo que tudo é narrativa. O que difere á a forma como cada 

uma delas se apresentam para o homem. A narrativa mitológica é centrada no poder 

do imaginário; a narrativa religiosa no poder da crença e da fé; a narrativa filosófica 



104 

 

no poder da razão e a narrativa científica no poder da observação e da experiência. 

As narrativas são ao mesmo tempo, explicação e sentido para o fazer humano. 

A presença da filosofia no ambiente escolar está além das motivações 

legais, políticas ou ideológicas em torno do tipo de educação que se deve propor 

para as crianças, jovens e adultos, ela se impõe como prerrogativa da existência de 

cada ser humano. Nas aulas de filosofia, razão, intuição, afetividade e 

espiritualidade, constroem juntos a explicação e o sentido para o viver. A presença 

da filosofia fora do ambiente escolar, nos chamados espaços culturais ou círculos de 

cultura, representam a busca pela integridade e totalidade perdidos na modernidade 

filosófica e científica, característicos entre os séculos XV e XIX, passando pela 

revolução francesa e pela revolução industrial, a busca em superar a fragmentação 

do conhecimento, tendo como finalidade, a construção de sentido para a realidade 

vivida pela pessoa humana. 

Revisitar minha trajetória pessoal de formação e investigação como 

profissional da educação, como professor de filosofia, possibilitou rever minha 

prática pedagógica, isto é, rever o meu pensar e o meu fazer, vendo neste 

movimento, dinâmico e dialógico, as respostas para as questões que marcaram a 

minha vida pessoal, que me levaram ao estudo e à pesquisa no mestrado e no 

doutorado. O ideal sempre sonhado foi respondido por ações concretas, por atitudes 

pontuais, vendo na filosofia, possibilidades de intervenção pedagógica, intervenção 

ideológica, mas, sobretudo, de conferir significado para a vida, isto é, que o cotidiano 

vivenciado fosse uma janela aberta para o futuro, por um porvir rico em experiências 

do presente e do passado que se abre para o futuro. 

O pensar e o fazer em filosofia, estiveram presentes na minha prática 

pedagógica, através de ações interdisciplinares, integrando os variados saberes 

envolvidos em minha prática como professor de filosofia, ações realizadas, mas 

também refletidas, onde a ação e a reflexão, a teoria e a prática, sempre estiveram 

conectadas. Acredito, que minha atuação como educador, sempre foi interdisciplinar, 

pois oriunda de uma disciplina específica, isto é, da filosofia, portanto, de uma 

determinada área do saber disciplinar, sempre procurei rever minhas práticas para ir 

de encontro ao movimento da totalidade que é característica da formação filosófica, 

quer no ambiente escolar, quer fora dele, que é também próprio da ação 

interdisciplinar em relação ao conhecimento e atuação dos profissionais da 

educação. Acredito que me filio entre aqueles que estão na busca de um ser 
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interdisciplinar, ordenando o saber/saber e o saber/fazer, em direção ao saber/ser. 

Nesse sentido, o pensar e o fazer em filosofia, estão diretamente ligados à 

investigação e ação interdisciplinar em educação, tendo na formação filosófica, um 

dos seus eixos para a formação e investigação dos profissionais envolvidos com a 

educação e especificamente, com a filosofia, quer no ambiente escolar, quer fora 

dele. 
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ANEXOS:  

 

1997: Proposta para o Ensino Médio: PROJETO: ÉTICA E CIDADANIA 

Elaborada em parceria com o Prof. Dr. Cassio Donizete Marques 

 

Pensar a sociedade contemporânea é no mínimo um grande desafio que 

exige critérios e rigor, uma vez que a mesma é perpassada por uma infinidade de 

questões que na velocidade típica de nossa época se modificam a cada dia. 

Corremos o risco de vivermos um imediatismo ingênuo, desprendido de uma visão 

de totalidade que engloba a compreensão histórica do passado, do presente e do 

futuro. 

O pensar rigoroso pede de certa forma um distanciamento da realidade e ao 

mesmo tempo alguns elementos maiores que servirão de linha mestra do próprio ato 

de refletir. Diante disto, é que se faz necessário priorizar algumas dimensões para 

que o estudo e a compreensão possam alcançar o rigor necessário. 

Todas as dimensões da sociedade (econômica, política, religiosa, social, 

cultural e científica) podem ser pensadas a partir de uma linguagem filosófica, que 

busca uma reflexão e uma proposta ética e política, visando responder aos desafios 

das relações humanas, e junto com ela não se pode deixar de pensar a construção 

da cidadania, uma vez que, uma sociedade ética é formada por cidadãos 

conscientes de sua participação efetiva na construção e sua história. 

Essa consciência ética e política não cabe somente aqueles que estão 

diretamente incumbidos de governar uma determinada cidade, estado ou país. Mas, 

deve fazer parte efetiva da formação de todos os membros que compõem a 

sociedade. De um modo muito especial os jovens. 

É com essa perspectiva que o material proposto se encaminha, buscando 

fornecer instrumentos para reflexão, no sentido de levar o jovem a pensar a 

realidade onde vive, na suas estruturas macro e micro social, centro de uma 

perspectiva filosófica, na tentativa efetiva de uma ação mais eficiente. 

Esta proposta tem como finalidade, refletir sobre a importância do pensar e 

do agir ético na formação dos educandos, acreditando ser possível, pela educação, 

um trabalho efetivo em direção às mudanças necessárias à organização social, 

política e econômica do país. O objeto desta proposta é a formação dos educandos 

do Ensino Médio, buscando priorizar uma cultura do pensamento em sala de aula e 
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não a preocupação exclusiva na formação de supereducandos, dotados de todas as 

habilidades e competências para o mercado de trabalho; propomos uma formação 

não doutrinária, viabilizada por uma ética da investigação na sala de aula. 

Para encaminhar essa proposta, o conteúdo será dividido em quatro grandes 

blocos, que visam contemplar toda a realidade vivenciada pelos jovens. 

 

1º bloco: DO SER ÉTICO e CIDADÃO 

O conteúdo desse bloco vai levantar uma discussão em torno da questão 

ética e da formação da cidadania, fornecendo elementos para a compreensão do 

que seja ética, suas características, suas preocupações e seu campo de atuação, 

bem como questionar o que vem a ser cidadão dentro de uma sociedade marcada 

pelo pluralismo de idéias e de ações. 

Pretendemos com esse bloco, localizar o jovem enquanto ser individual e 

coletivo, mostrando toda a dinâmica do existir humano, para que partindo dessa 

compreensão possamos levá-lo a uma reflexão da importância do ser ético e 

político. 

 

TEMAS A SEREM TRABALHADOS 

1) E agora, não estou sozinho! 

EU – EU 

EU – OUTRO 

EU – MUNDO 

EU – TRASCENDENTE 

2) Será que sempre foi assim? 

2.1. Mundo grego 

2.2. Mundo medieval 

2.3. Mundo moderno 

2.4. Mundo contemporâneo 

3) Como posso agir diante de tudo isso? 

Construindo uma ação ética e cidadã: a escolha de critérios, leis, liberdade e 

responsabilidade, o bem comum, o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o 

injusto, valores, o ser cidadão ético e moral. 
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2º bloco: A ÉTICA E A CIDADANIA NA CONSTRUÇÃO DA SOCI EDADE 

Neste bloco, vamos buscar a contribuição da reflexão ética nas diversas 

dimensões que envolvem a realidade humana. Para que o jovem perceba que a 

sociedade é marcada pelo conflito existente na política, na economia, na religião e 

na cultura, e com isso se conscientize da necessidade de uma ação que atenda de 

forma ética, as diversidades do seu meio. 

1) Afinal, quem manda e quem obedece? 

As diversas formas de manifestação do poder e suas legitimidades. 

2) Ter ou ser? 

O existir humano e o poder econômico. 

3) Acreditar em que e para que? 

O sagrado no nosso dia a dia. 

4) Como lidar com o diferente? 

A pluralidade cultural manifestada na pluralidade do mundo. 

 

3º bloco: O JOVEM CIDADÃO, A ÉTICA E A REALIDADE 

A preocupação desse bloco é discutir o cotidiano presente na realidade da 

juventude, fornecendo elementos para uma reflexão e discussão. 

1) O que é ser jovem? 

As mudanças físicas e psicológicas. 

2) Juventude: a convivência com a violência e a “viagem” com as drogas 

A necessária resposta da ética e da política ao mundo da violência e das drogas. 

3) Transar ou amar? 

O jovem e seu novo universo: o ficar, o namoro a transa, o casamento. 

4) O trabalho e a escolha da profissão 

A compreensão do universo do trabalho e a escolha de uma profissão a partir de 

uma reflexão ética. 

5) A educação na construção da ética e da cidadania 

O pensar e o agir respaldados por uma educação ampla e crítica. 

6) Podemos acreditar em tudo o que ouvimos e lemos? 

Os Meios de Comunicação Social e sua influência na vida da juventude. 

7) Como encarar a família? 

A dialética presente na relação família, ética e política. 
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8) O jovem é protegido pela lei? 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

4º bloco: NOVO MILÊNIO: CONTRIBUIÇÃO DA ÉTICA NA FORM AÇÃO DO 

CIDADÃO 

Neste bloco, vamos procurar discutir temas que estão marcando nosso final 

de século e com certeza estarão presentes no novo milênio. Temas esses que 

encaminham a sociedade para a formação de uma nova realidade e por isso 

precisam com urgência serem assimilados, e principalmente, pela juventude, que 

terá no próximo milênio, uma responsabilidade ainda maior com os destinos da 

humanidade. 

1) No futuro científico-tecnológico moram todas as possibilidades? 

O pensar e o agir diante da ciência e da técnica neste final de milênio. 

2) Até onde a natureza aguenta? 

Pensando a natureza a partir do ético e do político. 

3) Vivemos num mundo ON-LINE? 

A influência da informatização e da Internet no pensar e no agir, o ético e o 

político na informatização e na Internet. 

4) Em busca do Sagrado? 

A compreensão da emergência do místico na sociedade contemporânea. 

5) Podemos viver numa aldeia global? 

Entendendo a economia, a política e a ética num mundo globalizado. 

O eixo de nossa proposta, é a preocupação quanto ao pensar e ao agir 

ético, isto é, como pode ser possível um trabalho pedagógico tendo como ponto de 

referência um educando que normalmente é preparado para ser supereducando, 

munido de todas as competências e habilidades para o mercado, um educando que 

vive numa cultura que nega o pensamento e uma cultura do pensamento, onde a 

ética é normalmente confundida com doutrinação, seja a doutrinação política, seja a 

doutrinação religiosa, dificultando uma ética da investigação e uma ética da ação.  

Como sabemos, nenhuma educação é neutra, toda proposta pedagógica é 

carregada de ideologia, tendo sempre como finalidade viabilizar um tipo de 

sociedade. Vivendo numa sociedade excludente como a brasileira, cabe perguntar 

qual deve ser o papel dos educadores no processo de formação que se dá dentro da 

escola. Para Paulo Freire: 
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“é certo que homens e mulheres podem mudar o mundo para melhor, para 

fazê-lo menos injusto, mas a partir da realidade concreta a que chegam sua 

geração. E não fundadas ou fundados em devaneios, falsos sonhos sem raízes, 

puras ilusões”(2000:53).  

Cabe perguntar que educação queremos para nossos jovens? Que 

sociedade queremos viabilizar? Queremos transformar a atual sociedade excludente 

que mantemos? Que educadores queremos formar? Qual a importância da 

educação escolar para a construção e manutenção de uma sociedade democrática? 

No caso específico do presente trabalho: como no Ensino Médio os educadores 

podem colaborar na formação da cidadania?  

De nossa parte, entendemos como Paulo Freire que é direito e dever dos 

educadores transformarem a realidade, e que toda mudança nas relações humanas 

passa pelo Pensar, pelo Falar e pelo Agir dos sujeitos históricos envolvidos na 

educação que acontece dentro da escola, neste caso, professores e alunos.  

Sendo assim, é necessário que os educadores assumam seu papel de 

intelectuais orgânicos, preocupados não só com o domínio e transmissão dos 

conteúdos escolares, como também na formação política de seus educandos, 

unindo assim conhecimento e ação, teoria e prática, sem o qual nenhum esforço 

pela mudança social pode ser bem sucedido. É necessário que os educadores 

tenham clareza de seu papel político na vida social, caso contrário, acabam por 

consolidar os interesses da atual onda neoliberal que a tudo e a todos quer 

enquadrar. É necessário que os educadores preparem seus alunos para a 

autonomia intelectual e moral, onde o pensamento e o conhecimento são aplicados 

na orientação da própria existência. É preciso estar atento quanto a atual tendência 

da educação, que prioriza a preparação para o mercado de trabalho e não mais a 

formação integral do ser humano. A preocupação capitalista em priorizar na 

educação os aspectos econômicos em detrimento dos aspectos humanos, tem 

gerado distorções no processo ensino-aprendizagem. Como nos alerta Gramsci: 

“A tendência atual é de abolir qualquer tipo de escola “desinteressada” (não 

imediatamente interessada), e “formativa”, ou de conservar apenas em seu reduzido 

exemplar, destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres que não 

devem pensar em preparar-se para um futuro profissional, bem como a de difundir 

cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais os destino  dos 

aluno e sua futura atividade são predeterminados.  A crise terá uma solução que, 
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racionalmente, deveria seguir esta linha: escola única inicial de cultura geral, 

humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade 

de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual”(2001:33) 

 

2001: Educação Filosófica em Cursos Técnicos:  

Minha proposta implantada na ETEC (Escola Técnica d e Tecnologia de 

Campinas) 

Para os alunos que estão no Segundo Semestre do curso, foi elaborada a 

disciplina Introdução ao Pensamento Filosófico com carga horária semanal: 2 

horas/aula e carga horária semestral de 40 horas/aula.  

 

Objetivo: 

Promover uma formação integral que envolva aspectos técnicos e humanísticos, 

fortalecendo o exercício da cidadania. Proporcionar ao futuro profissional subsídios 

que o auxiliem a identificar e a enfrentar os desafios impostos pelas rápidas 

transformações que ocorrem na economia, nas organizações, na sociedade e no 

meio ambiente, de maneira pró-ativa e colaborativa. 

 

Objetivos Específicos: 

Ao final desse curso espera-se que o aluno possa ter: 

• Formação de conceitos filosóficos, assim como a superação da linguagem 

coloquial no processo de leitura e produção textual de natureza teórica; 

• exposição sistemática de reflexões críticas em debates; 

• argumentação oral e escrita; 

• domínio conceitual que possibilite análises e produções qualitativas de textos; 

• posicionamentos ético-políticos conscientes no contexto histórico cotidiano; 

• valorização e respeito nas relações humanas interpessoais. 
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Ementa: 

Analisar a disciplina como reflexão permanente sobre os problemas que 

caracterizam o homem em sua dimensão existencial. Fornecer um conteúdo 

histórico-filosófico necessário para uma leitura crítica das expressões humanas 

contemporâneas, a fim de que se possa refletir criteriosamente sobre tais 

expressões, discernindo os valores que as balizam e expressar esta reflexão de 

forma rigorosa e sistematizada, a fim também de possibilitar a construção da 

consciência histórico-crítica, viabilizada por uma Educação para o Pensar. 

 

Conteúdo Programático: 

1. Apresentação Geral do Curso e Elaboração de Currículo 

2. Do mito à razão 

3. Os pré-socráticos 

4. Filosofia Clássica 

4.1. Sócrates 

4.2. Platão 

4.3. Aristóteles 

5. Filosofia Medieval 

5.1. S. Agostinho 

5.2. S. Tomás de Aquino 

6. Filosofia Moderna 

6.1. Descartes 

7. Filosofia Contemporânea 

7.1. Karl Marx 

 

Metodologia de Ensino:  

Aulas expositivas, leituras, análises, sínteses de textos, discussão em 

grupo/plenário, seminários, debates, apresentação e análise de músicas e filmes. 

 

Sistema de Avaliação:  

• Avaliações escritas; 

• Trabalhos de estudos e de pesquisa de textos (individual ou grupo); 

• Participação efetiva nos diversos momentos do curso (especialmente nas aulas). 
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Recursos de Laboratório: 

Serão realizadas pesquisas utilizando as ferramentas da Internet. Laboratório de 

Informática. Data-show. 

 

Bibliografia Básica: 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1982. 

CHAUÍ, Marilena. Convite á Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando - 

Introdução à Filosofia. 2 ed. rev. atualiz. São Paulo: Moderna, 1993. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de 

Filosofia. São Paulo: Moderna, 1992. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Introdução á filosofia: aprendendo a pensar. São Paulo: 

Cortez, 1998. 

HEERDT, Mauri Luiz. Pensando para Viver - Alguns caminhos da Filosofia. 

Florianópolis, SC: Sophos, 2000. 

NUNES, César Aparecido. Aprendendo Filosofia. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 

1987. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: 

Cortez, 1983. 

SMITH, Linda e RAEPER William. Introdução ao estudo das idéias. Trad. Adail 

Ubirajara Sobral. São Paulo: Edições Loyola, 2001. 

 

Para os alunos do terceiro semestre do curso, foi implantada a disciplina de 

Problemas do Homem Contemporâneo, com carga semanal de 02 horas/aula e 

carga semestral de 40 horas/aula. 

 

Objetivo Geral: 

Promover uma formação integral que envolva aspectos técnicos e humanísticos, 

fortalecendo o exercício da cidadania. Proporcionar ao futuro profissional subsídios 

que o auxiliem a identificar e a enfrentar os desafios impostos pelas rápidas 

transformações que ocorrem na economia, nas organizações, na sociedade e no 

meio ambiente, de maneira pró-ativa e colaborativa. 
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Objetivos Específicos:  

Ao final desse curso espera-se que o aluno possa ter: 

• entendimento do mundo, do outro e de si mesmo; 

• subsídios teórico-metodológicos que possibilitem a compreensão e a 

investigação dos principais problemas e temas da sociedade sob uma 

perspectiva filosófica; 

• exposição sistemática de reflexões críticas em debates; 

• argumentação oral e escrita; 

• domínio conceitual que possibilite análises e produções qualitativas de textos; 

• posicionamentos ético-políticos conscientes no contexto histórico cotidiano; 

• valorização e respeito nas relações humanas interpessoais; 

• descobrir o sentido da reflexão filosófica sobre os temas desafiadores do novo 

século e do novo milênio; 

• uma postura ética frente os problemas da sociedade contemporânea. 

 

Ementa  

Analisar a disciplina como reflexão permanente sobre os problemas que 

caracterizam o homem em sua dimensão existencial. Fornecer um conteúdo 

histórico-filosófico necessário para uma leitura crítica das expressões humanas 

contemporâneas, a fim de que se possa refletir criteriosamente sobre tais 

expressões, discernindo os valores que as balizam e expressar esta reflexão de 

forma rigorosa e sistematizada, a fim também de possibilitar a construção da 

consciência histórico-crítica, viabilizada por uma Educação para o Pensar. 
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Conteúdo Programático: 

1. Ética e sociedade 

1.1. Ética: uma construção coletiva (ética/moral) 

2. Globalização e Meios de Comunicação 

3. Fenômeno Religioso 

3.1. Fé e Ciência 

3.2. Paradigmas Religiosos: breve comentário 

4. O homem é um ser político 

4.1. A importância da política 

5. Mercado de trabalho e empregabilidade 

5.1. O trabalho na sociedade capitalista 

5.2. A questão do trabalho no Brasil 

5.3. Empreendedorismo e empregabilidade 

 

Metodologia de Ensino:  

Aulas expositivas, leituras, análises, sínteses de textos, discussão em 

grupo/plenário, seminários, debates, apresentação e análise de músicas e filmes. 

 

Sistema de Avaliação:  

• Avaliações escritas; 

• Trabalhos de estudos e de pesquisa de textos (individual ou grupo); 

• Participação efetiva nos diversos momentos do curso (especialmente nas aulas). 

 

Recursos de Laboratório:  

Serão realizadas pesquisas utilizando as ferramentas da Internet. Laboratório de 

Informática. Data-show. 
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Bibliografia Básica: 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1982. 

CHAUÍ, Marilena. Convite á Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando - 

Introdução à Filosofia. 2 ed. rev. atualiz. São Paulo: Moderna, 1993. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de 

Filosofia. São Paulo: Moderna, 1992. 

CHIAVENATO, Júlio José. Ética globalizada e sociedade de consumo. São Paulo: 

Moderna, 1998. 

GALLO, Sílvio (org.). Ética e cidadania - caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 

1997. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Introdução á filosofia: aprendendo a pensar. São Paulo: 

Cortez, 1998. 

HEERDT, Mauri Luiz. Pensando para Viver - Alguns caminhos da Filosofia. 

Florianópolis, SC: Sophos, 2000. 

______. Construindo ética e cidadania todos os dias. Florianópolis, SC: Sophos, 

2001. 

NUNES, César Aparecido. Aprendendo Filosofia. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 

1987. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: 

Cortez, 1983. 

SMITH, Linda e RAEPER William. Introdução ao estudo das idéias. Trad. Adail 

Ubirajara Sobral. São Paulo: Edições Loyola, 2001. 

 

As propostas acima, foram implantadas em todos os cursos da ETEC no início desta 

década, sendo que no início de 2010, no mês de março, montei um site para agilizar 

meu trabalho junto aos alunos: www.ensinarfilosofia.com.br. A proposta do site é ser 

usado por alunos e professores de filosofia, ou ainda por pessoas interessadas nas 

escolas de filosofia e nos textos clássicos da tradição filosófica. O site é público e 

qualquer pessoa pode entrar e usar o conteúdo 
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2005: ENSINO DE FILOSOFIA: METODOLOGIA PARA OS NÍVE IS 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 

MARQUES, Cassio Donizete – UNISAL, 

EVANGELISTA, Francisco – UNISAL, 

MARTINS, Marcos Francisco – UNISAL, 

GOMES, Paulo de Tarso – UNISAL. 

GT: Filosofia da Educação / n.17 

Agência Financiadora : Não contou com financiamento. 

 

Breve Histórico do Projeto. 

O Projeto “Ensino de Filosofia: Metodologia para o ensino fundamental e 

médio” tem sua origem em 2004, na formação de um grupo de professores de 

Filosofia, em diferentes momentos de suas trajetórias de formação acadêmica, 

incluindo mestres, doutorandos e doutores em Educação, que têm como 

característica comum a formação em Licenciatura em Filosofia e um histórico de 

atuação no ensino de Filosofia nos níveis fundamental e médio. 

A experiência no ensino de Filosofia nos diferentes níveis de ensino e a 

contínua crítica a propostas de ensino de filosofia - tanto as provenientes de 

propostas vinculadas ao caráter nacional ou público (EVANGELISTA, 2003; KOHAN, 

2000; LORIERI, 2002; SILVEIRA, 2003), como as iniciativas originadas de contextos 

externos à educação nacional (LIPMAN, 1990) - levaram o grupo, que se encontrava 

informalmente a estruturar sua reflexão e sua práxis pedagógica para responder à 

necessidade de uma metodologia de ensino de filosofia mais próxima ao concreto 

histórico e à realidade regional e nacional da educação. 

Nesse processo de formalização de pesquisa e produção, a proposta de 

desenvolvimento do projeto estabelece como meta elaborar uma metodologia que se 

concretiza em estratégias de ensino-aprendizagem da filosofia e na elaboração um 

conjunto de subsídios e recursos pedagógicos para a atuação junto a educandos 

dos níveis fundamental e médio. 

Neste pôster, expomos a dinâmica de desenvolvimento da situação didática 

de um tema-problema em filosofia, que compreende um conjunto de encontros ou 

aulas. 
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Estrutura geral da atuação. 

O ensino da Filosofia não pode ser reduzido a um exercício de pensamento 

que se detém em estratégias de argumentação dissociadas de circunstâncias 

vividas pelo educando e de conjunturas históricas que ele enfrenta. Essa lição, 

ensinada por Paulo FREIRE (1976), de que a aprendizagem adquire significado 

mediante o diálogo, que tem por referência e destino a história vivida e a 

concretização de transformações. A Filosofia, ao ser ensinada, não pode ser 

reduzida a um discurso sofisticado e solipsista, mas que se constitui em filosofia da 

e para a práxis, entendida aqui como o reconhecimento de que o poder 

representativo da razão e do pensamento são por demais limitados para esgotar a 

subjetividade, há um “para quê” em toda a representação, que corresponde a uma 

nova visão do sujeito pensante: subjetividade não se resume a pensar, mas à 

capacidade de dar concretude histórica a projetos e ações. O sujeito que pensa vai 

além, é um sujeito histórico. 

Por outro lado, há que se considerar que, no plano da psicologia do 

desenvolvimento o educando do ensino fundamental e, mesmo, do ensino médio, 

em nossa sociedade, necessita descobrir em suas circunstâncias pessoais e sociais 

a capacidade de problematização. A queixa quase universal do cotidiano dos 

educadores de que seus alunos “não pensam” se refere não tanto a uma 

incapacidade crítica, pelo contrário, o educando, sobretudo o adolescente, muitas 

vezes, exacerba em sua capacidade de criticar o mundo que ele vê, porém, exerce 

esse ato por um pensamento superficial, que não vê na crítica o potencial 

transformador, mas apenas o seu efeito paralisante de desarmar o educador. Na 

verdade, consiste em tomar a crítica como uma estratégia defensiva e conservadora, 

em que se fala, tendo por objetivo nada mudar. 

Compete ao ensino da filosofia desenvolver um processo didático-

pedagógico que permita aos educandos experimentar o potencial crítico e criativo do 

pensar, levando a crítica a seu termo, ou seja, o de permitir a construção de um 

novo mundo de ações e significados.  

Para isso, é necessário motivar o educando a um novo olhar sobre suas 

circunstâncias pessoais e sociais, em que se supere a acomodação generalizante 

expressa por asserções de que “tudo está bem”, “tudo está mal”, “nada muda” e 
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semelhantes. A morte da vontade na criança e no adolescente deve ser enfrentada 

pelo ensino da filosofia, pois o pensar, se é um ato de razão, também é um levante 

da vontade, pois ela se expressa ao menos como o incômodo diante de uma 

situação. 

Por esse motivo, a forma mais ampla de metodologia, parte de um concreto 

imediato e não-pensado, tomado pela indiferença da preguiça mental e do desânimo 

da vontade, para que dele se construa uma problematização e, por meio dos 

processos de pensamento e investigação próprios da filosofia e das linguagens da 

filosofia, elaborar esse concreto como concreto pensado, isto é, uma leitura das 

circunstâncias que permita projetar transformações (KOSIK, 1995). 

 

Esquematização da Dinâmica de Ensino. 

A construção de conhecimento e da ação a ele conseqüente se dá por meio 

de algum processo de pesquisa, assim, se em seu início a dinâmica de ensino se 

assemelha a uma investigação científica (PÁDUA, 2003), na qual se discriminam 

elementos e relações para se conceituar e mesmo problematizar uma determinada 

situação, mesmo nesses passos iniciais pode ocorrer a necessidade de intervenção 

própria da filosofia, pois nem todo conceito pode ser dado por uma ciência, embora 

haja sempre a possibilidade de se indagar por ele na filosofia. 

A progressão dessa dinâmica se dá de acordo com o seguinte esquema, 

que ora explanaremos e que constará do pôster: 
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Etapa I: Conceituação 

Tomando como ponto de partida uma situação concreta e problemática, 

descrita em termos de ficção ou fato, motivada ou exemplificada pela literatura, 

história, cinema ou imprensa, inicia-se um processo de investigação baseada na 

vivência cotidiana e empírica do grupo, buscando representar a situação por 

elementos e relações que nos conduzam a conceitos que vão permitir uma 

aproximação teórica do problema, feita na segunda etapa. 

Supondo, no pior caso, o estado de letargia próprio do cotidiano escolar, há 

nesse processo uma descoberta do problema, pois aquilo que o educador elege 

como problemático nem sempre é visível ao educando. O uso de meios que 

remetem à arte e ao cotidiano, ao lado de meios próximos de disciplinas escolares, 

não é gratuito: os processos de comunicação a que crianças e adolescentes estão 

permanentemente submetidos devem ser utilizados como expressões passíveis de 

serem problematizadas. Em geral, o educando não vê neles essa possibilidade: a 

informação é dada, as produções artísticas e midiáticas são dadas, instituídas na 

contraditória dualidade de objetos de consumo e de verdades. 

A finalização dessa etapa constrói uma descrição – verbal ou escrita – da 

vivência empírica relatada pelo educando. Sua primeira visão, fundada em sua 

referência de valores e conceitos que tem à mão e que deverá ser reformulada nas 

etapas seguintes. Nessa primeira visão ainda não há propriamente uma 

problematização, mas a construção ou escolha de conceitos que se considerem 

pertinentes ao problema, por mais precários que sejam esses conceitos. 

 

Etapa II: Problematização 

Os conceitos iniciais, estabelecidos na etapa anterior, são criticados e 

utilizados para elaborar uma compreensão do problema, ou seja, um discurso 

teórico que tem por intenção conduzir a algum tipo de proposta ou solução concreta. 

Nessa etapa, o que era imediato e simples passa a ser problematizado por diversas 

questões e mediatizado por um processo de reflexão: 

− Na direção das relações: que movimento ocorre? o que acontece? 

− Na direção da construção de uma linguagem e uma visão do problema: o que 

antes recaía no espectro nebuloso de sentido dos elementos agora aparece 
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como classe ou categoria, isto é, termos que procuram situar esses elementos 

em termos de suas relações. 

− Na direção das possibilidades: o que pode mudar? Que hipóteses de 

transformação propor? As propostas de resolução ou desfecho do problema 

enunciado constituem as hipóteses, que já devem ter por característica a sua 

viabilidade de retorno à ação ou à decisão. 

 

Etapa III: Construção do Concreto Pensado pela argu mentação filosófica. 

A etapa II evidencia uma série de questões com respeito ao discurso 

utilizado para elaborar a compreensão de um problema. A principal questão é a de 

que a mesma coleção de fatos pode ser compreendida por múltiplos enfoques 

problemáticos – as visões -, levando a situações de fragmentação, complexidade e, 

principalmente, construção de perspectivas ideológicas que condicionam, elas 

mesmas, a busca de hipóteses. 

Apresenta-se a necessidade da investigação filosófica como elaboração 

crítica dos pressupostos que levaram a uma determinada compreensão do problema 

na etapa II. Deste modo, o processo pedagógico não se satisfaz com a construção 

de uma visão do problema, mas prossegue para uma segunda descoberta, que é a 

de que outras visões são possíveis e que deve haver um processo crítico de escolha 

de visões. Resta saber se entre tantas visões, quais são as que apresentam 

perspectiva de resolução ou transformação da situação-problema. 

Essa elaboração crítica se fundamenta em dois critérios: o concreto histórico 

e a investigação filosófica - ou seja, o conhecimento dos desenvolvimentos 

filosóficos relativos ao problema visado. 

A conclusão dessa etapa é uma síntese: a nova formulação do problema 

não só estabelece uma compreensão da situação inicial e as possibilidades de 

solução como também avança o discurso que evidencia os pressupostos que 

constroem essa compreensão e hipóteses de solução. A ação resultante dessa 

reflexão se refere a um concreto pensado, e não somente a uma elaboração 

discursiva esteticamente aceitável. Ou seja, embora seja uma etapa de 

argumentação, essa etapa não se esgota no objetivo retórico de um discurso de 
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convencimento, mas o ultrapassa, na medida em que se propõe, também, como um 

discurso de ação, ou seja, práxis (VAZQUEZ, 1977). 

 

Conclusão 

Esse passo inicial da proposta permite a discussão das estratégias e 

recursos necessários à atuação em cada nível de ensino por parte do professor de 

Filosofia. A adequação dessa dinâmica a cada momento e cada fase de 

desenvolvimento do educando só pode ser feita por grupos de docentes atentos 

tanto ao mundo vivido por seus educandos como também às ausências de reflexão 

e motivação expressadas pelos próprios educandos. Ainda é o educando a fonte 

maior das questões, não só em sua subjetividade, mas também em sua pertença a 

um mundo presente, insatisfatório e necessitado de mudanças tanto quanto as que a 

educação formal julga conveniente impor ao educando. 

Os próximos passos consistem em elaborar e detalhar recursos didáticos 

concretos aos educadores e submeter os mesmos à prática escolar, espaço 

histórico de avaliação desse tipo de intervenção. 
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Anexo: Esquema do Pôster na proporção 1 m x 1,2 m. 
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2008: Educação Filosófica no Ambiente Não Escolar: Café Filosófico 

 

Projeto “Café Filosófico”: Temas, Datas e Convidado s para 2008  

 

Março: dia 29 

Tema: Mitos: do mundo desencantado ao discurso mítico 

Convidado: Prof. Dr. Silvio César Moral Marques 

 

Abril: dia 12 

Tema: Nietzsche e a crise da ética 

Prof. Dr. Paulo de Tarso Gomes 

 

Maio: dia 10 

Tema: A existência na coletividade: contribuições de Sart re para uma 

discussão 

Prof. Dr. Cássio Donizeti Marques 

 

Junho: dia 07 

Tema: Gramsci e o papel dos intelectuais na sociedade 

Prof. Dr. Marcos Francisco Martins 

 

Agosto: dia 23 

Tema: Evoluções e revoluções na ciência 

Prof. Dr. Régis de Morais 

 

Setembro: dia 27 

Tema: O Personalismo de Emmanuel Mounier 

Prof. Dr. Antônio Joaquim Severino 

 

Outubro: dia 18 

Tema: O diálogo em Buber 

Prof. Aquiles Von Zuben 
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Novembro: dia 22 

Tema: As políticas de integração na América Latina  

Prof. Dr. Gabriel Lomba Santiago 

 

Projeto “Café Filosófico”: Temas, Datas e Convidado s para 2009  

 

CICLO RELIGIÃO: 

 

Março: dia 07 

Tema: Religião e Pós-Modernidade 

Convidado: Prof. Dr.  Paulo Sérgio L. Gonçalves 

 

Abril: dia 04 

Tema: Conversa sobre Religião 

Convidado: Prof. Dr. Rubem Alves 

 

Maio: dia  

Tema: Os Catolicismos Brasileiros 

Prof. Arnaldo Lemos Filho 

 

Junho: dia 06 

Tema: Psicologia, Religião e Sentida da Vida: José Carlos Vitor Gomes 

Tema: Mito e Religião: Carlos Rafael Longo de Souza 

 

CICLO EPISTEMOLOGIA: 

 

Agosto: dia 22 

Tema: A Revolução científica moderna e suas conseqüências  epistemológicas 

Profa. Dra. Lidia Maria Rodrigo 

 

Setembro: dia 12 

Tema: Filosofia da diferença: conhecimento e multiplici dade 

Prof. Dr. Silvio Gallo 
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Outubro: dia 03 

Tema: Conhecimento científico: indutivismo x dedutivismo 

Prof. Dr. Dermeval Saviani 

 

Novembro: dia 07 

Tema: Marxismo: fundamentos filosóficos 

Prof. Dr. José Claudinei Lombardi 

 

Projeto “Café Filosófico”: Temas, Datas e Convidado s para 2010 

Parceria com a Livraria Cultura de Campinas  

 

CICLO PSIQUÊ: 

 

Março: dia 06 

Tema: Abordagem Psicanalítica da psiquê 

Convidado: Prof. Mauro Mendes Dias 

 

Abril: dia 24 

Tema: A psique: um olhar fenomenológico 

Convidado: Prof. Dr. Mauro Martins Amatuzzi 

 

Maio: dia 08 

Tema: Lugar da psique na filosofia clínica 

Convidada: Profa. Mônica Aiub 

 

Junho: dia05 

Tema: Transpessoal: uma visão Integral do ser humano  

Convidada: Profa. Dra.Vera I. Furlan 

 

CICLO POLÍTICA: 

 

Agosto: dia 07 

Tema: Democracia Deliberativa 

Convidado: Luiz Paulo Rouanet 
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Setembro: 04 

Tema: Maquiavel e o terreno da política 

Convidado: Jorge Augusto Carreta 

 

Outubro: dia 02 

Tema: O fim do subdesenvolvimento: a reorganização pós-ne oliberal na 

América Latina 

Convidado: Pedro C. Chadarevian 

 

Novembro: dia 06 

Tema: Brasil: justiça social, equidade, sustentabilidade  e consolidação da 

democracia  

Convidado: Milko Matijascic (IPEA) 

 

Projeto “Café Filosófico”: Temas, Datas e Convidado s para 2011 

Parceria com a Livraria Cultura de Campinas  

 

CICLO ÉTICA: 

 

Março: dia 12 

Tema: Ética e Meio Ambiente 

Convidado: Fábio Cascino 

 

Abril: dia 02  

Tema: Ética e Utilitarismo 

Convidado: Silvio César Moral Marques 

 

Maio: dia 07 

Tema: Ética e Religião 

Convidada: Lucia Maria Quintes Ducasble Gomes 
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Junho: dia 04 

Tema: Ética e Política  

Convidado: Rogério Picolo 

 

CICLO PENSADORES CONTEMPORÂNEOS: 

 

Agosto: dia 06:  

Tema: Matthew Lipman  

Convidado: Marcos Antônio Lorieri 

 

Setembro: 10:  

Tema: Deleuze 

Convidado: Silvio Gallo 

 

Outubro: dia 01 

Tema: Gramsci 

Convidado: Marcos Francisco Martins 

 

Novembro: dia 05 

Tema: Paulo Freire 

Convidado: Antonio Fernando Gouvêa da Silva 

 

Organizador : Prof. Francisco Evangelista 

 

2008: Projeto Ópera e Literatura 

 

Parceria UNISAL-Gepi-Livraria Cultura 

Organizador: Doutorando Francisco Evangelista 

 

A pesquisa sobre Literatura, Ópera e Cinema dentro do Projeto de Pesquisa 

individual do Prof. Dr. Claudio Picollo do Departamento de Inglês da Faculdade de 

Comunicação e Filosofia da PUC-SP intitulado “A relação Ensino Aprendizagem de 

Língua Estrangeira como Gesto Cultural: um olhar interdisciplinar sobre a Educação, 

Cultura e Língua Estrangeira”, a ser publicada num futuro próximo nasceu no GEPI – 



140 

 

Grupo de Ensino e Pesquisa em Interdisciplinaridade liderado pela Profa. Dra. Ivani 

Catarina Arantes Fazenda, principal representante brasileira da Interdisciplinaridade 

e professora do curso de Pós Graduação Educação: Currículo da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

Embora o referido professor seja o líder desta pesquisa, as conferências 

citadas abaixo correspondem ao trabalho individual dele próprio e de muitas mãos, 

isto é, parcerias interdepartamentais e interinstitucionais  sem as quais teríamos 

apenas a repetição das enfadonhas práticas acadêmicas e uma redução do próprio 

universo do pesquisador que necessita avidamente da parceria , sem a qual a 

Interdisciplinaridade não existe. 

Assim sendo, a fim de ambientar as novas audiências para este ciclo de 

conferências, faz-se necessária a apresentação de uma primeira conferência 

intitulada: O que é Literatura?– O que é Ópera?  – O que é cinema? 

Esta primeira conferência será apresentada pelo Prof. Dr. Claudio Picollo e 

pela Profa. Dra. Mara Lucia Faury do Departamento de Frances da Faculdade de 

Comunicação e Filosofia da PUC-SP. 

A segunda, “A vida e Obra de Maria Callas e a Formação do Educador 

Contemporâneo – em construção” será apresentada pelo Prof. Dr. Claudio Picollo. 

Nesta conferência objetiva-se uma interface entre a vida e obra da Diva e a 

Educação do homem contemporâneo.  

A terceira, “Carmen na Modernidade” apresentada pela Profa. Dra. Mara 

Lucia Faury e pelo Prof. Dr. Claudio Picollo tem como objetivo a revisita da obra de 

Prosper Merimée e a Carmen de George Bizet e a repercussão que o 

comportamento da heroína causa na audiência. Ambos apresentarão aspectos 

(i)morais, sociais e diabólicos que circundam a heroína os quais contribuem para a 

sua  imortalidade e contemporaneidade. 

A quarta, La Dame aux Camélias em Novela e Ópera. Nesta conferência três 

linguagens distintas são usadas: a do romance de Dumas Filho, a da peça de 

teatro  do mesmo autor e a da ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Uma quarta, a 

do cinema , por intermédio do filme Pretty Woman , mostra claramente a audiência o 

fazer eminentemente interdisciplinar trabalhado pelos pesquisadores do GEPI onde 

temos a música da ópera usada como sugestão de lembrança. Esta será 

apresentada pelo Prof. Dr. Claudio Picollo, Profa. Dra. Mara Lucia Faury. Esta 

apresentação conta com a colaboração do  Prof. João Batista Teixeira da Silva M.A. 
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do Departamento de Inglês e de uma aluna do Departamento de Francês 

responsáveis pela leitura de trechos da peça. 

A quinta conferencia, Lady MacBeth e o Poder na Modernidade será 

apresentada pelo Professor João Batista Teixeira da Silva, M.A., (Co mfil-PUC-

SP-Inglês), a Professora Dra. Mara Lucia Faury, (Comfil-PUC-SP-F rances), o Dr. 

Spartaco Ângelo Vizzotto, (Unicamp – Sociedade Bras ileira de Psicanálise e 

CETEC – Centro de Estudos da Teoria dos Campos, o Professor Dr. Claudio 

Picollo, (Comfil-PUC-SP-Inglês-GEPI) e a Profa. Dra. Sonia R. Albano De Lima,  

(Faculdade de Música Carlos Gomes, IA. UNESP e GEPI ). Durante o colóquio 

serão abordados tópicos relativos a W. Shakespeare, G. Verdi, à ópera MacBeth, 

aspectos psicológicos/psicóticos, a sexualidade e a feminilidade da 

suave/abominável Lady. 

 

2010: Site: www.ensinarfilosofia.com.br 

O site foi elaborado e construído, para ser usado pelos meus alunos do Ensino 

Técnico e da Graduação, como também, para pessoas interessadas na Filosofia. 

Não requer senha de acesso e é gratuito. Está assim dividido: 

a) Home: onde apresento os objetivos do site. 

b) Quem sou: onde apresento de forma resumida minha história pessoal. 

c) Artigos: Contém textos de colegas que abordam a Filosofia e seu Ensino. 

d) Eventos: Para divulgação dos eventos que organizo em torno da Filosofia. 

e) Aulas: Espaço preparado para conter a participação dos alunos nas aulas de 

filosofia. 

f) Notícias: Contem a programação dos eventos realizados e o material usado 

durante os mesmos (vídeos ou áudio) gravados. 

g) Vídeos: Contém vídeos de conteúdo filosófico que poder ser usados nas 

aulas ou para serem vistos por interessados em filosofia. 

h) Técnico: Contém os textos teóricos utilizados nas aulas de filosofia com os 

alunos do ensino técnico 

i) Graduação: Espaço para textos utilizados nos cursos de  graduação em que 

atuo no Unisal/Campinas. 

j) Pós-Graduação: Espaço de divulgação da proposta do curso de 

especialização em metodologia de ensino em filosofia pelo Unisal/Campinas. 
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k) Contato: Espaço para que meus alunos ou pessoas que visitem o site se 

comuniquem comigo. 

 

 

 

2010: Formação para trabalhar no Estado de São Paulo: 

Fiz o concurso para ser professor de filosofia no Estado de São Paulo, pois 

desde que me formei em filosofia no ano de 1990, nunca tinha feito o concurso. No 

vigésimo ano de minha atuação como profissional da educação e oriundo da escola 

pública paulista, finalmente estou tendo contato real com a realidade das escolas 

públicas. Esperava já no segundo semestre de 2010 atuar como professor em sala 

de aula, o que não ocorreu, pois todos os que passaram no concurso, foram 

convocados a realizar um curso EAD promovido pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. O curso durou de agosto à dezembro de 2010, tendo 18 

semanas, com três encontros presenciais e uma prova final, também presencial. 

Segundo documento da Secretaria da Educação: “o objetivo é apresentar aos 

docentes que ingressarão na rede estadual, a partir de 2011, o currículo adotado 

pelo Estado, as formas de trabalho e a realidade das escolas estaduais”.  

A formação dos educadores aconteceu em duas etapas. A primeira etapa 

teve a duração de oito semanas e foi para todos os professores que passaram no 

concurso, onde foi refletida a função e a identidade do professor, como também a 
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identidade e diversidade dos alunos da rede. O foco foi conhecer como os alunos se 

relacionam com a aprendizagem e o conhecimento, conhecendo também seu 

universo familiar e cultural. A segunda etapa teve a duração de dez semanas, e foi 

de formação específica, isto é, com os conteúdos, metodologia e avaliação 

propostos pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. 

O curso foi feito por meio do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), 

podendo o professor que passou no concurso, fazer o curso proposto em sua casa, 

sendo obrigatório e com a participação mínima de 75% das atividades propostas por 

módulo proposto, que ao todo foram dezoito. Só depois de fazer este curso e passar 

na prova final, é que o professor seria nomeado e poderia ingressar como efetivo no 

início do ano letivo de 2011. Realizei as etapas do processo seletivo e assumi o 

cargo de professor efetivo de filosofia na rede estadual paulista através do concurso 

público para provimento de cargo efetivo de Professor da Educação Básica II 

(PEBII). Como minha tese tem como foco a metodologia auto-biográfica, tratando do 

meu percurso formativo e minha atuação como profissional da área da educação, 

decidi incluir na tese, este percurso atual de formação que coincidiu com a escrita do 

texto do doutorado.  

Minha intenção foi trazer para a tese, o caminho percorrido durante o curso 

de formação à distância, e a minha inserção em duas escolas estaduais como 

professor de filosofia. Sendo assim, aparecem no texto, as intervenções que estão 

no AVA como respostas para as Questões Discursivas e para o Fórum. Como o 

curso foi modular, minha participação seguiu de acordo com o conteúdo proposto 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 

Módulo 9 

1. Leia o trecho do Discurso do método, de René Descartes, contido no Módulo 9 e 

no Caderno do Aluno do 2º ano, do 1º bimestre, destacando e comentando seus 

pontos centrais. Texto. 

 

Texto: 

“Não sei se vos devo falar das primeiras meditações que aqui fiz, pois elas são tão 

metafísicas e tão pouco comuns que talvez não sejam do agrado de todos. No 

entanto, a fim de que se possa julgar se os fundamentos que tomei são bastante 

firmes, acho-me, de certa forma, obrigado a falar delas. Há muito tempo eu notara 
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que, quanto aos costumes, por vezes é necessário seguir, como se fossem 

indubitáveis, opiniões que sabemos serem muito incertas, como já foi dito acima; 

mas, como então desejava ocupar-me somente da procura da verdade, pensei que 

precisava fazer exatamente o contrário, e rejeitar como absolutamente falso tudo em 

que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, depois disso, não restaria em 

minha crença alguma coisa que fosse inteiramente indubitável. Assim, porque os 

nossos sentidos às vezes nos enganam, quis supor que não havia coisa alguma que 

fosse tal como eles nos levam a imaginar. E, porque há homens que se enganam ao 

raciocinar, mesmo sobre os mais simples temas de geometria, e neles cometem 

paralogismos, julgando que eu era tão sujeito ao erro quanto qualquer outro, rejeitei 

como falsas todas as razões que antes tomara como demonstrações. E, finalmente, 

considerando que todos os pensamentos que temos quando acordados também nos 

podem ocorrer quando dormimos, sem que nenhum seja então verdadeiro, resolvi 

fingir que todas as coisas que haviam entrado em meu espírito não eram mais 

verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Mas logo depois atentei que, enquanto 

queria pensar assim que tudo era falso, era necessariamente preciso que eu, que o 

pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade – penso, logo existo – 

era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos cépticos 

não eram capazes de a abalar, julguei que podia admiti-la sem escrúpulo como o 

primeiro princípio da filosofia que buscava. Depois, examinando atentamente o que 

eu era e vendo que podia fingir que não tinha nenhum corpo e que não havia 

nenhum mundo, nem lugar algum onde eu existisse, mas que nem por isso podia 

fingir que não existia; e que, pelo contrário, pelo próprio fato de eu pensar em 

duvidar da verdade das outras coisas, decorria muito evidentemente e muito 

certamente que eu existia; ao passo que, se apenas eu parasse de pensar, ainda 

que tudo o mais que imaginara fosse verdadeiro, não teria razão alguma de acreditar 

que eu existisse; por isso reconheci que eu era uma substância, cuja única essência 

ou natureza é pensar, e que, para existir, não necessita de nenhum lugar nem 

depende de coisa alguma material. De sorte que este eu, isto é, a alma, pela qual 

sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e até mais fácil de conhecer que ele, 

e, mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Depois 

disso, considerei, de modo geral, o que uma proposição requer para ser verdadeira 

e certa; pois, já que eu acabava de encontrar uma que sabia ser tal, pensei que 

também deveria saber em que consiste essa certeza. E, tendo notado que em 
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penso, logo existo nada há que me garanta que digo a verdade, exceto que vejo 

muito claramente que para pensar é preciso existir, julguei que podia tomar por regra 

geral que as coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas 

verdadeiras, havendo, porém, somente alguma dificuldade em distinguir bem quais 

são as que concebemos distintamente. [...]”.  

DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 57, 

58, 59, 60 e 61. 

Sobre o trecho destacado do Discurso do Método, pode-se afirmar que 

Descartes constrói um novo sistema filosófico. Explica a base por ele estabelecida e 

sugere que sua certeza se justifica devido ao fato de ser uma idéia clara e distinta. 

Não se trata de uma idéia obscurecida pelos sentidos e baseia-se unicamente no 

intelecto, muito mais confiável que os sentidos. As emoções, as crenças subjetivas 

as outras contingências em nada influenciam a compreensão de que “penso, 

portanto sou”. Quando estamos buscando as idéias claras e distintas, devemos 

abolir todos os elementos da percepção derivados dos sentidos, como os cheiros e 

os sons. Para Descartes, a racionalidade humana baseia-se em uma distinção entre 

o corpo e a mente. A mente, ou o reino do intelecto, contém idéias inatas que são 

prévias à experiência, a responsável pelos demônios da dúvida.  

O argumento do cogito, foi uma estratégia usada por Descartes, no debate 

com os céticos, onde ele assume uma postura de duvidar de tudo, entendendo a 

dúvida ao seu máximo, para no final, provar que os céticos estavam errados sobre a 

possibilidade do conhecimento. Para ele, a dúvida é uma forma de pensamento, 

portanto duvidar é pensar. Se existe o pensamento, existe também o ser pensante.  

Segundo Danilo Marcondes: “a existência do ser pensante é assim para 

Descartes, a primeira certeza, a certeza indubitável, uma evidência que resiste a 

qualquer dúvida cética, até mesmo à mais radical, o argumento do Deus enganador. 

Contudo, o argumento do cogito apenas prova a existência do ser pensante, que se 

caracteriza como puro pensamento e não estabelece nenhuma certeza sobre o 

mundo exterior, sobre o mundo natural, objeto do conhecimento científico pretendido 

por Descartes e motivo da discussão cética. No desenvolvimento das Meditações, 

Descartes procurará superar esta dúvida e encontrar um caminho para o mundo 

exterior”. 

 

Módulo 10 
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1. Comente o trecho a seguir, relativo ao conteúdo do Módulo 10, e aponte alguns 

fatores que colaboram para se criar uma idéia preconceituosa em relação àquilo 

que não é ciência. 

“ (...) já no caso da ciência, é importante alertarmos os nossos alunos que acontece 

exatamente o inverso daquilo que ocorre com a relação do preconceito com o mito e 

a Filosofia. Ao projetar o seu olhar para a ciência, o preconceito desenvolve uma 

idéia pejorativa de tudo aquilo que não é ciência. Isso indica que o senso comum 

está contaminado por uma ideologia cientificista.”  

Na busca pelo entendimento da realidade, o homem produziu historicamente 

explicações diferentes para as suas indagações: 

1) Mito: A explicação da realidade em forma de narrativa, baseada na imaginação, 

tendo como norte dar um sentido para a realidade; 

2) Religião: Forma explicativa baseada na fé, na crença; 

3) Filosofia: Como forma de explicação racional da realidade, centrada na razão; 

4) Ciência: Explicação da realidade baseada na observação e na experimentação. 

O mundo construído pela ciência aspira à objetividade: As conclusões 

podem ser verificadas por qualquer outro membro competente da comunidade 

científica, pois a racionalidade desse conhecimento procura de distanciar do 

emotivo, tornando-se impessoal na medida do possível. Já o senso comum, é visto 

como esforço para resolver os problemas que surgem no dia-a-dia, buscando 

soluções muitas vezes bastante criativas. Trata-se de um conjunto de crenças, já 

que esse conhecimento quase sempre é espontâneo e não-crítico. O senso comum 

é definido como conhecimento recebido por tradição e que ajuda a nos situarmos no 

cotidiano, para compreendê-lo e agir sobre ele. Sendo assim, na visão tradicional e 

positivista de ciência, o senso comum é visto como aquilo que adquirimos no dia a 

dia, sem uma ordenação das informações, portanto, passível de vários erros. 

 

Módulo 11 

Leia o texto a seguir, baseado na obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault, e escrito 

especialmente para o Caderno do Professor, e destaque seus pontos centrais.  

“Durante a era moderna, o corpo se tornou alvo de dois tipos de pesquisas e 

escritas. Uma forma anatômica e metafísica, dos filósofos e dos médicos, e uma 

forma técnica e política, que estava presente nos regulamentos de instituições e de 

formas de condutas disciplinadoras como, por exemplo, no exército, no hospital e na 
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família (...). Para a forma de escrita sobre o corpo técnica-política, o que se dizia 

apontava como torná-lo apto para um ideal de vida social. Por isso, estas técnicas 

informavam como fazer com uma pessoa capaz de produzir algo, por exemplo, como 

um trabalhador pode conseguir mais de seu trabalho em menos tempo, como 

acalmar uma pessoa considerada louca, como impedir que as crianças utilizassem 

indevidamente os órgãos genitais, como impedir que os soldados ficassem 

’molengas, e muitos outros’.” 

(SÃO PAULO. Caderno do Professor - Filosofia. Ensino Médio – 2º ano, volume 2. 

São Paulo: SEE, 2009.) 

 

Filósofos: Conhecimento e Poder : Em Foulcault, percebemos que o conhecimento 

humano é visto como forma de uso de poder. Para ele, a busca da verdade é 

movida pelo desejo de controlar e afirmar a existência humana. Conhecimento e 

poder são inseparáveis. Afirmava que: "não há relação de poder sem a constituição 

correlativa de um campo de conhecimento, como também não há nenhum 

conhecimento que não pressuponha e constitua ao mesmo tempo relações de 

poder". O poder não diz respeito apenas á habilidade de A persuadir B a fazer o que 

de outra forma B não fizesse. Em consequência, o poder em sociedade não esta 

concentrado nas mãos dos que detêm o controle dos instrumentos coercitivos do 

Estado. Isso porque é uma força tanto positiva quanto negativa. Seu local mais 

nuclear está onde a força é desnecessária. É onde as pessoas conformam-se de 

boa vontade às normas sociais de forma que o uso da força física torna-se legítimo 

apenas quando se fizer necessário. 

 

Médicos: Disciplina e Tortura : Em Vigir e Punir, Foucault descreve uma terrível 

execução pública no século XVII. Isso ilustra um ponto de partida nos métodos 

históricos de punição, desde a execução pública abertamente visível, na qual o foco 

era o corpo, até um sistema carcerário menos visível e mais racionalizado, na qual o 

foco é a mente. Esta "sociedade disciplinar" é marcada pela forma como cada 

"prisioneiro" fica separado em sua cela, vigiado sem cessar por "guardas". Para 

aqueles que não se adaptam à vida social e suas regras o destino é prisão e a 

clínica. A prisão para aqueles que desobedecem as regras de forma consciente e à 

clinica para aqueles que são considerados incapazes de responder pelos seus atos. 

Corpo e mente são torturados pela sociedade disciplinar. 
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Módulo 12 

1) "Há duas boas razões para a filosofia nunca ter encontrado um lugar onde a 

política pudesse concretizar-se. A primeira é a suposição de que há no homem 

algo político que pertence à sua essência. Isso simplesmente não acontece; o 

homem é apolítico. Não existe, por conseguinte, nenhuma substância política 

(...). A segunda é o conceito monoteísta de Deus, cuja imagem se diz que o 

homem foi criado. Sobre essa base só pode, é claro, existir o homem, do qual os 

homens são apenas uma repetição mais ou menos bem-sucedida. O homem, 

criado à imagem da solidão de Deus, está na base do “estado de natureza” de 

Hobbes como uma “guerra de todos contra todos”. É a revolta de cada um contra 

todos os outros, odiados porque existem sem significado – sem significado para 

o homem criado à imagem da solidão de Deus." (Arendt, Hannah. A promessa 

da política. Rio de Janeiro: Ed. Difel, 2008, p. 146).  

 

Quais são as conclusões de Hannah Arendt acerca dos possíveis erros cometidos 

pela Filosofia na interpretação da tradição do pensamento político? 

 

1) O homem como ser apolítico : Segundo Hannah Arendt: A política, assim 

aprendemos, é algo como uma necessidade imperiosa para a vida humana e, na 

verdade, tanto para a vida do indivíduo maior para a sociedade. Como o homem 

não é autárquico, porém depende de outros em sua existência, precisa haver um 

provimento da vida relativo a todos, sem o qual não seria possível justamente o 

convívio. Tarefa e objetivo da política é a garantia da vida no sentido mais 

amplo. A afirmação da filósofa nos remete ao fato concreto dos homens viverem 

em sociedade e da necessidade de se adequar a esta imposição. Para viver em 

sociedade, o homem não simplesmente se adapta como os animais, mas 

precisa se educar para viver e ser aceito pelos demais. Isso só é possível 

quando percebe e atua como os demais componentes da sociedade. Não existe 

uma essência, o homem não é político em essência. É político por necessidade 

social, em função de sua liberdade pessoal e da pluralidade que o cerca. 

 

2) O homem como imagem e semelhança de Deus : Na visão judaico-cristã, 

temos a predominância dos valores teológicos que encaminham o pensar, o falar 
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e o agir das pessoas. A realização plena é vista como aquela que tem por 

finalidade a cidade de Deus e não a cidade do homem. Existe assim, uma 

incompatibilidade entre a vida material e a vida espiritual, onde Deus é o centro 

de tudo. Tira-se o foco das disputas entre os homens na vida social concreta, 

procurando transferir os conflitos sociais inerentes à vida social numa outra 

instância, considerada superior. Como se fosse possível ter uma política e uma 

ética humana pensada por Deus, vendo nele, a onisciência, onipresença e 

onipotência. Cabe ao homem apenas seguir a vontade divina. Desta forma, se 

procura homogeneizar, que por natureza é homogêneo, isto é: o ser humano e 

suas ações. 

 

Módulo 13 

1) Leia o trecho a seguir, relativo ao conteúdo do Módulo 13.  

“(...) Bacon, diferentemente da tradição medieval, não concebe o conhecimento 

como exercício de “contemplação” do real, da obra de Deus. Mas, sim entende como 

papel da ciência o desempenho de sua funcionalidade na vida humana”. 

a) Destaque os pontos presentes no método científico moderno.  

b) Como professor, de que forma você exploraria esse conteúdo em aula? 

 

1) O mundo construído pela ciência aspira à objetividade: as conclusões podem ser 

verificadas por qualquer outro membro competente da comunidade científica, 

pois a racionalidade desse conhecimento procura despojar-se do emotivo, 

tornando-se impessoal na medida do possível. 

 

Cada ciência se torna então uma ciência particular, no sentido de delimitar 

um campo de pesquisa e procedimentos específicos. As ciências são particulares na 

medida em que cada uma privilegia setores distintos da realidade. 

Mudança de paradigma, isto é: da visão Teocêntrica, passamos para uma 

visão Antropocêntrica. Do modelo religioso, para o modelo racional. Afirmação do 

Racionalismo e do Empirismo para a chamada revolução científica. 

O geocentrismo é a de certa forma confirmado pelo senso comum: 

percebemos pelos sentidos, que a terra é imóvel e que o sol gira à sua volta. Com a 

tese de Copérnico (1473-1543) defendida no livro “Das revoluções dos corpos 
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celestes”, afirma-se o heliocentrismo, sito é: o sol seria o centro e a terra gira em sua 

volta. 

− A observação científica  procura o rigor, sendo necessário o uso de 

instrumentos de precisão (microscópio, telescópio, sismógrafo, balança, 

termômetro); 

− A hipótese  é a explicação provisória dos fenômenos observados, a 

interpretação antecipada deverá ser ou não confirmada; 

− A experimentação  é o estudo dos fenômenos em condições que foram 

determinadas pelo experimentador, isto é: observação provocada para fim de 

controle da hipótese; 

− A generalização parte da relação constante entre os fenômenos observados e 

experimentados. Parte do que foi testado no singular para o plural. Temos por 

exemplo o processo de fabricação de vacinas que começa com experiências em 

pequenos grupos de animais, passando por pequenos grupos de humanos, até 

que se aplique a um número maior de seres humanos ou animais. 

2) Procuro mostrar como a mudança do paradigma altera profundamente a forma 

como o homem explica a si mesmo, o mundo e o transcendente, saindo da 

explicação religiosa-medieval, que tinha na fé e nos textos religiosos, aquilo que 

era tido como verdade, para a visão moderna, que vai mudar o foco para a 

investigação dos fenômenos, desencantando a natureza e priorizando a razão e 

a experiência como modelo adequado para a busca da verdade, que agora vem 

pela ciência e não mais pela religião.  
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Módulo 14 

1) Explique a sequência cíclica da história da ciência segundo a teoria de Kuhn a 

respeito dos paradigmas. 

 

O pensamento de Thomas Kuhn é um desafio à comunidade científica e à 

comunidade filosófica anglo-americana, que eram marcadas pela preocupação em 

justificar a visão aceita do desenvolvimento científico. Para Kuhn, a ciência progride 

pela tradição intelectual representada pelo paradigma, isto é, a visão de mundo 

assumida pela comunidade científica. Quando o paradigma que está sendo usado é 

questionado, já que não consegue resolver os problemas postos pela própria 

comunidade científica, tal processo pode levar à revolução científica. Ele propõe 

como alternativa, a tese de que a ciência dividia-se em fases visíveis: 

1) Períodos longos de "ciência normal", durante os quais ocorriam avanços 

graduais no interior do dado "paradigma" (a estrutura dominante de um conjunto 

de idéias). 

2) Períodos mais curtos de mudanças revolucionárias, quando um dado 

"paradigma" era abandonado e outros lutavam para ocupar o seu lugar. 

Ele defendia que a legitimidade de um paradigma era decidida a partir da 

aceitabilidade por parte da comunidade científica predominante e não por 

referência a normas científicas objetivas. Afirmava que os "paradigmas" eram 

autojustificáveis e intraduzíveis, isto é: "incomensuráveis" uns em relação aos 

outros. 

 

Módulo 15 

1) Nesse exemplo, Sartre fala da situação de um jovem rapaz que tem de escolher 

entre ir para a guerra ou ficar com a mãe, que já tinha perdido outro filho nos 

combates. Leia o texto a seguir e em seguida responda a seguinte pergunta: 

 

O que Sartre quer dizer quando fala que ninguém a priori pode decidir qual é 

o melhor caminho a ser tomado pelo jovem?  

“Esse jovem tinha, naquele momento, a seguinte escolha: partir para a Inglaterra e 

alistar-se nas Forças Francesas Livres, ou seja, abandonar a mãe, ou permanecer 

com a mãe e ajudá-la a viver. Ele tinha consciência de que a mãe só vivia em função 

dele e que o seu desaparecimento, talvez a sua morte, a mergulharia no desespero. 
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Tinha também consciência de que, no fundo, cada ato que ele fazia em relação à 

mãe tinha uma resposta concreta, no sentido de que ele a ajudava a viver, enquanto 

cada ato que ele fizesse para partir e combater seria ambíguo, poderia perder-se na 

areia, não servir para nada; por exemplo: partindo para a Inglaterra, ele poderia 

permanecer indefinidamente num campo espanhol ao passar pela Espanha; poderia 

chegar à Inglaterra, ou a Argel, e ser colocado num escritório preenchendo papéis. 

Encontrava-se, assim, perante dois tipos de ação muito diferentes; uma delas 

concreta, imediata, porém dirigida a um só indivíduo; a outra, dirigida a um conjunto 

infinitamente mais vasto, uma coletividade nacional, mas, por isso mesmo, ambígua, 

e podendo ser interrompida a meio caminho. Simultaneamente, ele hesitava entre 

dois tipos de moral. De um lado, uma moral da simpatia, da devoção individual; e, de 

outro lado, uma moral mais ampla, mas de uma eficácia mais contestável. Precisava 

escolher uma das duas. Quem poderia ajudá-lo a escolher? A doutrina cristã? Não. 

A doutrina cristã diz: sede caridosos, amai o próximo, sacrificai-vos por vosso 

semelhante, escolhei o caminho mais árduo etc. etc. Mas qual é o caminho mais 

árduo? Quem devemos amar como irmão, o combatente ou a mãe? Qual a utilidade 

maior: aquela, vaga, de participar de um corpo de combate, ou a outra, precisa, de 

ajudar um ser específico a viver? Quem pode decidir a priori? Ninguém. Nenhuma 

moral estabelecida tem uma resposta. A moral kantiana diz-nos: nunca trate os 

outros como um meio, trate-os como um fim. Muito bem; se eu ficar junto de minha 

mãe, estarei tratando-a como um fim e não como um meio, mas, por isso mesmo, 

estarei correndo o risco de tratar como meio aqueles que combatem à minha volta, 

e, vice-versa, se eu me juntar àqueles que combatem, estarei tratando-os como fim 

e, pelas mesmas razões, posso estar tratando minha mãe como meio.”  

(SARTRE, J.-P. O existencialismo é um humanismo. Parágrafo 10. Tradução de Rita 

Correia Guedes. Fonte: L’Existentialisme est un Humanisme. Paris: Les Éditions 

Nagel, 1970). 

 

O que Sartre quer dizer quando fala que ninguém a priori pode decidir qual é 

o melhor caminho a ser tomado pelo jovem?  

Com relação a ação humana, valem as seguintes observações:  

a) Existem ações que, num primeiro momento, não afetam as demais, pois são 

estritamente de cunho individual: o suicídio, a escolha de uma religião, o 

relacionamento social, o uso de drogas e outras; 
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b) Existem ações que afetam as pessoas com quem se convive direta ou 

indiretamente: o assalto, o homicídio, o voto, a greve, etc.; 

c) Existem ações que, depois de realizadas, podem ser repensadas e alteradas 

diante de seus resultados: a conversão a uma religião, a compra de uma 

mercadoria, o desfazer um casamento; 

d) Existem ações que, depois de realizadas, não podem ser revertidas: matar, 

gerar um filho, utilizar a bomba atômica; 

e) Existem ações que fogem ao âmbito individual e só se realizam em nome do 

coletivo, de uma entidade ou instituição: as igrejas batizam os fiéis, as escolas 

educam seus alunos, o governo lança um novo plano econômico, as famílias 

protegem seus filhos.  

Diante das observações acima, levantam-se duas questões que envolvem 

diretamente as nossas ações: a liberdade e a responsabilidade. Será que todas as 

ações mencionadas acima envolvem o mesmo grau de liberdade e estão ao alcance 

de todas as pessoas, ou existem graus diferentes de liberdade e ações que estão ao 

alcance somente de algumas pessoas? Como fica a liberdade diante do pensar e do 

agir de cada indivíduo? Quem se comporta diferente dos outros está errado? Como 

neste caso específico (a decisão do jovem) pode ser avaliada? 

 

Módulo 16 

1) Leia os trechos em destaque. 

 

“(...) Se as primeiras comunidades são um fato da natureza, também o é a cidade 

porque ela é o fim daquelas comunidades, e a natureza de uma coisa é o seu fim: 

aquilo que cada coisa se torna quando atinge seu completo desenvolvimento nós 

chamamos de natureza daquela coisa, quer se trate de um homem, de um cavalo ou 

de uma família. Além disso, a causa final e o fim de uma coisa é o que é o melhor 

para ela; ora, bastar-se a si mesma é, ao mesmo tempo, um fim e um bem por 

excelência. 

(...) Dizemos, de fato, que a natureza nada faz em vão, e o homem é o único entre 

todos os animais a possuir o dom da fala. Sem dúvida os sons da voz exprimem a 

dor e o prazer e são encontrados nos animais em geral, pois sua natureza lhes 

permite experimentar esses sentimentos e comunicá-los aos outros. Mas quanto ao 

discurso, ele serve para exprimir o útil e o nocivo e, em consequência, o justo e o 
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injusto. De fato, essa é a característica que distingue o homem de todos os outros 

animais: só a ele cabe discernir o bem e o mal, o justo e o injusto, e outros 

sentimentos de mesma ordem; ora, é precisamente a posse comum desses 

sentimentos que engendra a família e a cidade (...)” (Caderno do Professor da 3º 

ano, volume 2, p. 16.) 

Agora, responda a seguinte pergunta: 

Como você explicaria a relação da ética com a política em Aristóteles? 

É na cidade que o homem percebe que sua ação não diz respeito somente a 

si mesmo, mas que atinge o outro com maior ou menor intensidade. Foram os 

gregos que defenderam que a vida do ser humano na cidade só pode ser feliz se a 

cidade estiver feliz. Nasce aí o conceito de cidadão, aquele que pertence a uma 

cidade e que sua realização só se dará a partir da realização da cidade (todo). O 

todo tem prioridade sobre as partes.  

Foi com o pensar a cidade que os gregos acabaram priorizando dois 

elementos essenciais para o convívio na mesma: a ética e a política.  

Com a política busca-se estruturar a cidade a partir da questão do poder, 

uma vez que precisa ser estabelecidas determinadas regras, punições, impostos, 

enfim, leis em geral que viabilizem o convívio na cidade.  

A cidade-estado marca o momento em que o homem passa a viver em 

cidade, ou seja, passa a habitar um espaço determinado e a conviver de maneira 

mais próxima e direta com o outro, formando a chamada sociedade. Por isso, 

podemos dizer que somos filhos da cidade e trazemos conosco essa marca, suas 

angústias, suas realizações, suas dificuldades e seus vazios.  

Toda ação humana, segundo os gregos, está voltada a um fim e este fim já 

está presente no ser. Com isso, o agir eticamente torna-se uma busca constante de 

realizar racionalmente cada ser naquilo que ele deve ser, tendo a felicidade como 

ponto comum de toda a sociedade. Aristóteles, no seu texto Ética a Nicômaco, 

assim se pronuncia: 

 

“chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar, para 
toda a sociedade política, a felicidade e os elementos que a compõem” 
(1979:122). 
 

Não é uma ética legalista como de certa forma predomina em nossos dias, 

onde o agir ético é o agir de acordo com uma determinada lei, mas, é uma ética 
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baseada numa visão teleológica, a partir de um conceito de ser que é composto de 

essência e aparência, cabendo a ética a realização do ser na prioridade de sua 

essência.  

O pensamento grego entendia que toda a ação desde que conhecedora do 

bem não poderia se encaminhar para o mal, ou seja, você só pratica o mal por 

desconhecer o bem, novamente temos presente a importância da educação.  

É importante compreender o universo político e ético do mundo grego a 

partir de uma racionalidade marcante que passa a prevalecer na sociedade, 

rompendo com um passado mítico. Esta racionalidade encaminha a sociedade a 

buscar a compreensão das coisas na sua totalidade de forma reflexiva, colocando o 

ser humano como elemento central e sujeito de sua existência.  

Sendo assim, algumas características da realidade social do mundo grego 

podem nos servir de referência para pensar nossa sociedade:  

a) A importância dada a cidade e ao cidadão;  

b) O ser humano existe num todo e só se realiza, se este se realizar;  

c) A participação direta do cidadão no encaminhamento político da cidade;  

d) A importância dada a educação, como forma de construção da virtude de cada 

um e do todo;  

e) A profunda ligação e dependência entre o ético e o político, na busca do bem 

comum visualizada no encontro da felicidade;  

f) A racionalidade como critério maior e luz que encaminha o pensar e o agir 

humano.  

 

Módulo 17 

1) “Em primeiro lugar, Marx refuta a pretensão da economia política a ser uma 

ciência das relações e de troca. Ela é a ciência do ‘enriquecimento’, diz ele numa 

nota de leitura dedicada a Adam Smith. Mas a riqueza, para a economia política, 

identifica-se com a propriedade privada. Portanto, ‘não há economia política sem 

propriedade privada’ (...). Ao mesmo tempo, é claro que a economia política é 

incapaz de explicar a propriedade privada, visto que é justamente essa última 

que é o seu princípio. Então, o segredo da sociedade burguesa deve ser 

encontrado fora da economia política. A crítica da economia política deve, assim, 

desembocar, por outro lado, num novo conhecimento científico da realidade, 

sobre essa ciência da história que Marx evoca em A ideologia alemã. A verdade 
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crítica da economia política, porém, é a crítica prática, aquela que abole o 

estado de coisas do qual a economia política é a expressão.” (COLLIN, D. 

Compreender Marx. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 50.) 

 

Com base no texto e nos seus conhecimentos, fale sobre a ideologia das classes 

dominantes e como a economia política pode trabalhar para a sua disseminação. 

De nossa parte, entendemos que a crítica marxista à economia política de 

base capitalista, foi importante por colocar em reflexão, o modo de produção 

capitalista. Partindo desta crítica apresentada no século XIX, podemos avalizar 

como o capitalismo se desenvolveu no século XX. Sendo assim, temos de um lado, 

a proposta de uma política liberal, estruturada a partir de uma sociedade marcada 

pelo individualismo e pela competição no mercado, em busca do lucro e do acúmulo 

de bens materiais. Nesta proposta, o papel do Estado deve ser o de resguardar a 

propriedade privada, garantindo através da lei as liberdades individuais, num Estado 

marcado pela iniciativa privada e chamado democrático e constitucional.  

Em seu estudo sobre o liberalismo, Galvão afirma que este sistema está 

baseado em alguns princípios: 

 

“livre concorrência, o Estado não deve se intrometer na economia nem na 
forma de obter lucro; a economia de mercado é regida pela lei de oferta e 
procura; não pode haver monopólios, pois são contrários à livre concorrência; 
todos os meios de produção devem ser privados; o liberalismo, de origem 
iluminista, inspirou a primeira declaração de direitos do homem” (1997:46). 
 

Por outro lado, temos o socialismo que propõe uma política diferente do 

capitalismo, tendo um discurso voltado para as necessidades coletivas visando a 

igualdade social. Para isso, o Estado assume um papel central, é ele o responsável 

pela construção de igualdade na sociedade. A sociedade passa a ser planificada 

pelo Estado, que controla os direitos e deveres, atuando como gerenciador dos 

meios de produção, cabendo a ele a distribuição igualitária dos bens produzidos. 

Historicamente, isto produziu um Estado autoritário que acabou sufocando a 

liberdade e os direitos individuais.  

Com isso, temos duas propostas políticas distintas: uma que se diz 

democrática e preza a liberdade individual e outra que num primeiro momento, em 

nome de uma igualdade social, se coloca de forma autoritária e centralizadora de 

poder. Ficamos então entre um discurso que prioriza a liberdade individual e outro 
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que prioriza a igualdade social. Será possível conciliar esses dois discursos, sem 

priorizar um em detrimento do outro numa mesma proposta?  

O filósofo Habermas, no seu texto sobre a técnica e ciência enquanto 

ideologia, estudando a dominação política no sistema capitalista, afirma que: 

 

“o capitalismo é definido por um modo de produção que não apenas põe o 
problema, mas também o soluciona. Ele oferece uma legitimação da 
dominação que não pode mais descer do céu da tradição cultural, mas que 
pode ser soerguida a partir da base do trabalho social. A instituição do 
mercado no qual os proprietários privados trocam mercadorias, assim como a 
do mercado no qual pessoas privadas sem nenhuma propriedade trocam a 
sua força de trabalho como única mercadoria que têm, prometem a justiça da 
equivalência das relações de troca. Com a categoria da reciprocidade, essa 
ideologia burguesa faz com que mais uma relação do agir comunicativo se 
torne o fundamento da legitimação. Mas o princípio de reciprocidade é agora 
o princípio de organização dos próprios processos sociais de produção e 
reprodução. Por isso, a dominação política pode, de agora em diante, ser 
legitimada de baixo para cima, em vez de cima para baixo”(1980:325). 
 

Podemos então verificar que a dimensão política, a partir da Idade Moderna, 

acaba se atrelando definitivamente ao poder econômico, seja ela capitalista ou 

socialista. Pois, mesmo os pensadores da chamada escola de Frankfurt que criticam 

a sociedade capitalista e sua estrutura científica e tecnológica, fazem a crítica dos 

sistemas políticos baseados no marxismo vendo neles a desumanização que ocorria 

no capitalismo. O Filósofo Horkheimer, assim de pronuncia sobre a questão: 

 

“A filosofia correta não consiste hoje em esvaziar-se de análises concretas 
econômicas ou sociais, ou em reduzir-se a categorias isoladas. Ao contrário, 
ela tem que evitar que os conceitos econômicos se diluam em detalhes 
vazios e desconectados, pois esse procedimento é apropria do para encobrir 
a realidade em todas as suas faces. A teoria crítica nunca criou raízes na 
ciência econômica. A dependência do político frente ao econômico foi o seu 
objeto, e nunca o seu programa” (1989:74). 
 

Tivemos ao longo do Século XX uma luta pelo poder que historicamente se 

concretizou nos chamados bloco capitalista e bloco socialista, tendo 

respectivamente como representantes maiores os E.U.A. e a antiga U.R.S.S., que 

estiveram em conflito pela hegemonia do poder mundial.  

Uma discussão maior passa a fazer parte da preocupação política do mundo 

contemporâneo, o de definir o âmbito do privado, do público e do estatal, seus 

poderes, seus direitos e seus deveres, buscando assim equilibrar uma convivência 

que na maioria das vezes, se mostra conflitiva.  
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Historicamente, no mundo contemporâneo, tivemos a presença de duas 

grandes guerras que produziram mudanças no campo político: surgimento do 

fascismo, do nazismo, do stalinismo e de uma organização que nasce com o 

objetivo de intermediar, opinar e decidir diante de conflitos internacionais (O.N.U.). É 

dela a importante Declaração Universal dos Direitos do Homem, que busca garantir 

direitos e deveres mínimos e universais referentes a cada cidadão em particular e 

entre os diversos países.  

Historicamente, tivemos a vitória da proposta neo-liberal capitalista e 

assistimos ao possível enterro da proposta socialista que refletiu profundamente na 

política mundial. O poder neo-liberal não tem mais um inimigo com que se preocupar 

e está livre para se propagar e se afirmar como único modelo político e econômico 

capaz de atender as necessidades individuais e coletivas da humanidade. O Estado 

e sua burocracia acabam se tornando quase que um vilão que impede a liberdade e 

o crescimento, tornando-se ineficiente para atender as diversas necessidades, 

sejam elas econômicas, políticas ou sociais que historicamente vão surgindo. 

Galvão, assim define o neoliberalismo: 

 

“na teoria, nada mais é que a aplicação do antigo liberalismo às contingências 
do século XX. O centro de toda a prática neoliberal é o mercado e, por 
conseguinte, o consumo; nasceu na chamada Escola de Chicago, na crise 
econômica mundial dos anos 60, com a acusação de ser o Estado o 
responsável pela crise” (1997:46). 
 

Este processo levou a formação dos chamados blocos econômicos (União 

Européia, NAFTA, Ásia-Pacífico e Mercosu1), que acabam assumindo grande poder 

político, decisório nas diretrizes mundiais.  

Com o avanço da proposta neo-liberal, chegamos a um poder que procura 

se constituir de forma globalizadora, ou seja, deixa de se limitar a um determinado 

território e passa a assumir uma amplitude global. Os Estados Nacionais se 

fragilizam e junto com eles os direitos individuais. É uma nova forma de um velho 

conflito entre o individual e o coletivo.  

 

Módulo 18 

1) Leia o texto a seguir: 

“A palavra 'estética' vem do termo grego aísthesis, que significa sensação, 

sentimento. Diferentemente da poética, que já parte dos gêneros artísticos 
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constituídos, a estética analisa o complexo das sensações e dos sentimentos, 

investiga sua integração nas atividades físicas e mentais do homem, debruçando-se 

sobre produções (artísticas ou não) da sensibilidade, com o fim de determinar suas 

relações com o conhecimento, a razão e a ética. A questão básica proposta pelo 

termo gira em torno do problema do gosto: nossos juízos de valor e preferência 

quanto às coisas sensíveis são meramente subjetivos ou arbitrários? As regras de 

gosto seriam meras convenções, normas impostas pela autoridade de grupos ou 

indivíduos? Ou haveria no gosto um elemento racional ou uma capacidade 

autônoma de perceber e julgar?” (ROSENFIELD, K. H.. Estética – Filosofia passo-a-

passo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2006, p. 7.). 

 

Com base no texto, no conteúdo do módulo e nos seus conhecimentos, destaque a 

importância do pensamento de Kant para o desenvolvimento da Estética. Procure 

falar sobre as indagações feitas pela autora no trecho anterior. 

 

Kant, em texto de 1790 com o título "A crítica do juízo", procura refletir sobre 

o julgamento estético. É marco na constituição da estética como área de reflexão da 

filosofia, procurando destacar os conceitos presentes na crítica do juízo, refletindo 

sobre o juízo do gosto, o alcance da imaginação e o juízo do agrado. Por fim, reflete 

sobre a comunicabilidade universal do juízo do gosto. Segundo Maria L. Aranha e 

Maria H. Martins no livro Filosofando: "Procurou distinguir a base lógica do juízo 

estético da base lógica dos juízos sobre outras fontes de prazer e da base dos juízos 

de utilidade e de bondade. Estabeleceu também a distinção entre percepção estética 

e formas de pensamento conceitual (belo é o que agrada independentemente de um 

conceito), indo contra a estética cartesiana e racionalista". Na visão de Kant, existe 

dois tipos de beleza: a beleza livre e a beleza dependente. A livre é aquela liberta de 

qualquer conceito de beleza ou qualquer dependência de uso. A dependente é 

aquela que depende de conceitos e juízos estéticos pré-estabelecidos. Segundo 

Kant, “o gosto é a faculdade de julgar um objeto ou um modo de representação por 

uma satisfação ou insatisfação inteiramente independentes do interesse. Ao objeto 

dessa satisfação chama-se belo”. Como a razão e faculdade de julgar são idêntica 

em todos os homens, isso garante a universalidade dos juízos estéticos. 
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2011: Proposta de Curso de Especialização em Metodo logia de Ensino em 

Filosofia no Unisal/Campinas. 

 

Público Alvo: Graduados em Filosofia, Educadores em geral, professores da rede 
pública e privada do ensino regular (do fundamental I ao ensino superior), pós-
graduandos e pesquisadores das áreas afins à educação, lideranças comunitárias e 
de ONGs relacionadas às questões da Educação e do Ensino da Filosofia.  

 
Objetivos: Preparar os professores que lidam com o Ensino de Filosofia na 
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, para trabalharem os 
conceitos da filosofia adequados a estes níveis do ensino.  
 

Tendências Contemporâneas nas Teorias Pedagógicas - 32/h 
Recursos Tecnológicos Aplicados ao Ensino de Filosofia - 32/h 
Investigação Filosófica e Problemas Éticos e Morais - 32/h 
Investigação Filosófica e Problemas Políticos - 32/h 
Investigação Filosófica e Problemas Estéticos - 32/h 
Laboratório de Ensino de Filosofia no Ensino Médio - 52/h 
Laboratório de Ensino de Filosofia no Ensino Fundamental - 52/h 
Laboratório de Ensino de Filosofia na Educação Infantil - 52/h 
Metodologia da Pesquisa Científica - 24/h 
Orientação de Monografia - 20/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


