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A filosofia contém os mais altos 
pensamentos racionais sobre os objetos 
essenciais, contém o universal e o 
verdadeiro dos mesmos; é de grande 
importância familiarizar-se com este 
conteúdo e acolher na própria cabeça tais 
pensamentos. O comportamento tristonho, 
simplesmente formal, a perene busca e 
vagabundagem sem conteúdo, o argumentar 
ou especular assistemático, tem como 
conseqüência a vacuidade de conteúdo, o 
vazio dos pensamentos nas cabeças, pois 
nada podem. 

(HEGEL, 1989) 



 

 

RESUMO 

 

 

A Lei no 11.684/2008, que determina a obrigatoriedade da Filosofia como 

componente curricular do nível Médio brasileiro, traz à tona a necessidade de se 

conhecer a realidade acerca dos profissionais que atuam em seu ensino. Quem são esses 

professores? Qual é o seu perfil? O que eles pensam sobre a disciplina que lecionam? 

Quais as dificuldades por eles enfrentadas e como a superam? Para responder a essas 

questões, este trabalho analisa o contexto no qual se desenvolve a atuação dos 

professores de Filosofia no nível Médio da Rede Estadual paulista e as consequências 

advindas da inserção obrigatória da disciplina, com base na percepção desses docentes. 

A pesquisa foi subsidiada pela análise de conteúdo e pode ser classificada como 

“quanti-qualitativa”, em face da associação de dados quantitativos acerca do sexo, da 

idade, da situação funcional e da formação dos docentes que ministram aulas de 

Filosofia na Rede Estadual aos dados qualitativos recolhidos por meio de questionários 

escritos acrescidos de entrevistas. Os dados coletados apontam quão adverso é o 

contexto no qual a prática desses professores se realiza na escola média paulista: baixos 

salários, classes superlotadas, poucas aulas na grade, jornada excessiva de trabalho, 

separação entre a concepção e a execução do currículo, segregação da categoria entre 

efetivos e não efetivos, poucos e deficitários cursos de formação contínua, infraestrutura 

precária. A despeito do contexto desfavorável, esses professores defendem a 

possibilidade do Ensino de Filosofia contribuir para a formação humana dos alunos de 

nível Médio e, por isso, procuram legitimar esse ensino. O referencial teórico baseia-se 

em Gimeno Sacristán (1998; 1999) nas questões que tangem ao Currículo e em Gallo 

(2011; 2007) no que diz respeito ao Ensino de Filosofia.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Currículo; Ensino de Filosofia; Ensino Médio; Perfil Docente; 

Rede Paulista de Educação. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Law no. 11.684/2008, which determines the obligation of Philosophy as a 

component of the curriculum of Brazilian High School, has revealed the need to know 

about the reality of professionals working in their teaching. Who are these teachers? 

What are their profile? What they think about the subject they teach? What are the 

difficulties they face and how to overcome them?  To answer these questions, this paper 

examines the context in which it develops the performance of teachers of Philosophy at 

High School of “Rede Estadual Paulista” and the consequences coming from mandatory 

inclusion of the discipline, based on the perception of these teachers.  The research was 

supported by the analysis of content and can be classified as “quantitative and 

qualitative” in the face of the association of quantitative data on sex, age, functional 

status and training of teachers that teach Philosophy at Public School in  São Paulo State 

qualitative data collected through written questionnaires plus interviews. The data 

collected indicate how adverse is the context in which the practice of teachers is held in  

São Paulo High School; low salaries; overcrowded classrooms; few lessons in the grid; 

excessive working day; dissociation between conception and implementation of 

curriculum; segregation category between effective and ineffective teachers; few and 

deficient continuing education courses; poor infrastructure. Despite the unfavorable 

context, these teachers advocate the possibility of teaching Philosophy contribute to the 

human development of the students of High School and therefore seek to legitimize this 

teaching. The theoretical framework is based on Gimeno Sacristán (1998; 1999) for 

questions that refer to the curriculum and on Gallo (2011; 2007) with regard to the 

Teaching of Philosophy. 

 

Keywords: Curriculum; Teaching Philosophy; High School; Teaching Profile; “Rede 

Estadual Paulista”.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa se insere no Programa de Pós-graduação em Educação: 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na linha de 

pesquisa “Políticas Públicas e Reformas Educacionais”. O estudo analisa o contexto no 

qual se desenvolve o Ensino de Filosofia na Rede Estadual de Educação paulista no ano 

de 2011 com base no perfil dos seus professores. A Lei Federal no 11.684, de 2 de junho 

de 2008, que altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional e inclui a Filosofia e a Sociologia como 

componentes curriculares obrigatórios nos currículos do Ensino Médio das escolas 

brasileiras. A sanção da Lei traz à tona a necessidade de uma reflexão criteriosa a 

respeito das peculiaridades desse componente curricular sob vários aspectos, entre eles 

o que se refere aos profissionais que ministram o seu ensino. 

A opção pelo tema “O Ensino de Filosofia no nível Médio paulista” baseia-se 

em três motivos: o primeiro, de ordem pessoal; o segundo, de cunho acadêmico; e o 

terceiro, de caráter histórico, social e político. 

O primeiro ensejo para investigar o perfil do profissional que atua no Ensino 

Médio da Rede Estadual paulista como professor de Filosofia de ordem pessoal, tendo 

caráter ora objetivo, por tratar de minha trajetória profissional como professora de 

Filosofia da Rede Estadual de São Paulo, ora subjetivo, pois esta pesquisa me 

reconstruiu ao me tornar pesquisadora de minha própria prática. 

Em 1999 ingressei no Curso de Licenciatura em Filosofia do Centro 

Universitário Assunção (Unifai). Não tinha de fato a intenção de me tornar nem 

professora, nem pesquisadora. Só queria estudar Filosofia. Já no início do curso, tornei-

me monitora da turma. Essa função proporcionou-me uma bolsa de estudos em forma 

de descontos na mensalidade. Minha trajetória profissional começou no primeiro 

semestre do ano 2000, quando, pela desistência de muitos colegas do curso, as turmas 

de licenciatura em Filosofia foram reduzidas de duas para uma. Com isso, o número de 

monitores também foi reduzido e, então, perdi a bolsa de estudos.  

Diante da nova realidade, tendo de pagar integralmente as mensalidades do 

curso, no segundo semestre daquele mesmo ano me cadastrei para trabalhar como 
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professora eventual1 na Rede Estadual paulista. Permaneci nessa função por seis meses 

ministrando aulas dos mais diversos componentes curriculares no Ensino Fundamental I 

e II e no Ensino Médio.  

No início de 2001, passei a ter aulas atribuídas de Filosofia. Foi quando percebi 

que era isto que gostaria de fazer: estudar e ensinar Filosofia. Não tenho ideia do 

número de alunos com os quais, nesses 10 anos, compartilhei minhas aulas, nem do 

quanto me transformei em professora de Filosofia, pois foi somente diante dos meus 

alunos e dos cursos de aperfeiçoamento (pedagógico e filosófico) que me tornei, de fato, 

professora de Filosofia. Dentre os cursos de aperfeiçoamento, merece destaque a 

especialização lato sensu Fundamentos de uma Educação para o Pensar, ministrada pela 

PUC/Cogeae e cursada no período de 2008 a 2010.  

Naquela época, em 2008, tinha início a implantação de uma Proposta Curricular 

unificada e prescrita para todos os componentes curriculares das escolas da Rede 

Estadual paulista. Meu objeto de estudo durante esse curso foi a análise da Proposta 

Curricular para o Ensino de Filosofia no Estado. Deparei-me com uma nova área de 

conhecimento que até então desconhecia: o Currículo. 

Com esse projeto, em 2010, ingressei no Mestrado em Educação: Currículo na 

PUC/SP. Em análise conjunta com minha Orientadora, decidimos que, dentre os agentes 

que fazem parte do currículo escolar, o professor era aquele que mais nos dizia respeito. 

Mas quem são esses professores? Qual é o seu perfil? O que eles pensam sobre a 

disciplina que lecionam? Quais as dificuldades por eles enfrentadas e como as superam? 

Essas eram questões instigantes, cujas respostas percebi ignorar. Isso justifica a 

relevância em investigá-las.  

O Ensino de Filosofia deve ser objeto de reflexão e de estudo por aqueles que se 

propõem a ensiná-la. Ser professor de Filosofia é ser um contínuo professor 

pesquisador; é ser um profissional que reflete, que produz e que teoriza a própria 

prática. 

Ser professor de Filosofia requer conhecimentos filosóficos e pedagógicos 

específicos, mas ambos não são dimensões desarticuladas. Não é possível valorizar uma 

área de conhecimento em detrimento da outra. Elas se constituem em uma só. O 

professor se constrói pela sua ação em sala de aula, mas para a concretização dessa ação 

                                                           
1 Professor eventual é o docente que substitui os professores nas suas ausências, independentemente das 
matérias que lecionam. Recebe pelas aulas ministradas e não possui vínculo com o Estado. 
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e para constituição do ser professor lhe são necessários saberes; é preciso que ele esteja 

em constante busca por conhecimentos; requer uma formação acadêmica adequada. 

Cabe aos professores de Filosofia refletirem e produzirem conhecimentos sobre o 

Ensino de Filosofia. 

Pensamos que a Filosofia é formadora no sentido do desenvolvimento do 
homem como ser que busca compreensão, ser que questiona e cria saídas. Se 
assim é, não pode reduzir-se a servir a um plano determinado de homem, não 
é formativa no sentido de conformar o ser num modelo acabado. Sua 
formação é processo. Dessa maneira o professor, ele também, está sendo 
formado nesse processo. Se ele é humano e não um super-herói que tem 
superpoderes, ele também está, por intermédio da sua prática de filosofia, 
formando-se sempre. (ASPIS, 2004, p. 311) 

A segunda motivação para este estudo tem sua base na relevância acadêmica 

sobre o tema. Em artigo publicado pela Revista Educação e Filosofia, Gelamo (2010) 

apresenta a problemática da produção acadêmica no tocante ao Ensino de Filosofia no 

Brasil entre os anos de 1934 e 2008. 

Conforme aponta o referido artigo, as produções acerca dessa temática no País 

são recentes e ainda muito escassas; entretanto, a produção de dissertações de Mestrado 

e de teses de Doutorado sobre esse tema tem sido cada vez mais expressiva. O autor 

chama a atenção para o fato de essas produções estarem vinculadas aos pesquisadores e 

aos programas em Educação e não aos programas em Filosofia. O mesmo acontece com 

as publicações em periódicos, cuja temática sobre o Ensino de Filosofia aparece nas 

revistas de Educação ou na interface Filosofia e Educação. 

O fato é que os programas de pós-graduação e também os cursos de graduação 

em Filosofia pouco abrem espaço para investigar o seu ensino na educação básica, o que 

denota serem as questões sobre esse tema tratadas pela área da Filosofia como de 

“menor valor” que os problemas da tradição filosófica. Essa assertiva é corroborada 

com a exposição de Gelamo (2010, p. 333) a esse respeito:  

Talvez um dos motivos para tão poucas publicações seja justamente o fato de 
as do Ensino da Filosofia serem entendidas como questões educacionais, o 
que possivelmente as distanciaria dos problemas filosóficos. Assim a 
Filosofia poderia se ocupar de questões “mais importantes” e elevadas como 
a Metafísica, a teoria do conhecimento, a Ética, de forma geral e, 
principalmente, a História da Filosofia. (grifo do original) 

Gelamo (2010) também salienta que as questões debatidas atualmente no Brasil 

a respeito do Ensino de Filosofia giram em torno basicamente de três preocupações: a) o 

entendimento da importância do Ensino de Filosofia para a sociedade, para a cultura e 

para a formação crítica do homem; b) a reflexão sobre os temas e conteúdos a serem 
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ensinados e sobre o currículo; e c) a busca do entendimento metodológico desse Ensino. 

E o estudioso completa: 

Notamos nesse contexto uma escassez de pesquisas que problematizem a 
relação do filósofo com a tarefa que lhe é confiada: ser professor de filosofia, 
a não ser quando o entendimento se ser professor de Filosofia está vinculado 
à escolha dos métodos e conteúdos a serem ensinados e ao entendimento da 
importância desse Ensino. (GELAMO, 2010, p. 345, grifo do original) 

Ao ser tomado como tema desta pesquisa o Ensino de Filosofia no Nível Médio, 

a revisão bibliográfica, a ser detalhada no capítulo metodológico, apontou para a mesma 

direção.  

Este estudo aborda a discussão sobre a importância do Ensino de Filosofia no 

nível Médio e as questões pertinentes aos conteúdos e abordagens didático-

metodológicas, e acrescenta ao debate questões alusivas ao docente de Filosofia que 

atua no Ensino Médio da Rede Pública do Estado de São Paulo. Para tanto, 

problematiza o perfil desse profissional no que tange ao sexo, à idade, à situação 

funcional e à formação inicial, bem como contextualiza sua inserção e prática em um 

cenário extremamente dinâmico. 

A ideia de perfil docente aqui utilizada limita-se aos objetivos da pesquisa, 

apoia-se em uma visão estatística e não atende à amplitude do ofício do magistério. Há 

muitas formas de conhecer a realidade que, juntas, permitirão a ampliação dos olhares. 

A opção adotada, neste estudo, foi partir dos dados apontados no perfil dos professores 

que atuam no Ensino de Filosofia na Rede Estadual paulista com o propósito de servir 

como apoio para as reflexões acerca da percepção desses profissionais sobre a inserção 

do Ensino de Filosofia como componente curricular obrigatório no nível Médio.  

A terceira motivação tem, conforme salientado, raiz histórica, política e social. 

No Brasil, desde a chegada dos jesuítas, o Ensino de Filosofia, ao mesmo tempo em que 

se fez presente, fez-se ausente no currículo escolar nacional2.  

Do início da República até o golpe militar de 1964, a Filosofia teve uma 
“presença indefinida” no currículo, pois, com a proclamação da República, 
ocorre uma inevitável reestruturação do poder em novas bases e, como a 
Filosofia estava identificada com a ideologia do antigo regime, com a Igreja e 
com a Monarquia, logo se tornou objeto de crítica, tendo o seu papel 
duramente contestado na formação dos novos quadros dirigentes, que, nesse 
caso, estavam impregnados do ideário liberal e positivista, ao passo que a 
Filosofia ensinada até então se orientava segundo o paradigma Aristotélico-
Tomista, base da educação jesuítica que marcou profundamente a educação 
no Período Colonial brasileiro. Nesse sentido, a inclusão da Filosofia no 

                                                           
2 Sobre a presença e ausência do Ensino de Filosofia no Brasil, dois textos servem como referência: 
Cartolano (1985) e Fávero et al. (2004).  
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currículo era permitida ou contestada dependendo da concepção de Educação 
em que se baseava o legislador a cada momento e do papel da Filosofia nela, 
daí seu caráter indefinido. (ALVES, 2009, p. 183, grifo do original) 

Mas foi durante o período militar brasileiro (1964-1985), pela promulgação da 

Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, que se “exilou” a presença da Filosofia do 

Ensino Médio regular. Nessa época de ditadura, o Ensino de Filosofia tornar-se-ia um 

“perigo para a ordem”, ordem essa, que os componentes propostos – Educação Moral e 

Cívica (EMC) e Organização Social e Política do Brasil (OSPB) – deveriam garantir em 

substituição ao Ensino de Filosofia, Sociologia e Psicologia na grade curricular. 

A abertura política brasileira, a partir de 1980, veio acompanhada do avanço das 

tecnologias, do processo de globalização e da consolidação das práticas capitalistas 

neoliberais. A política educacional não ficou alheia a essas transformações. Com essa 

abertura, o Ensino de Filosofia voltou a figurar na educação; no entanto, esse 

componente curricular não foi encarado de fato como uma área de conhecimento que 

poderia contribuir com a formação do estudante. 

É importante salientar que os debates durante o fim da década de 1980 e por toda 

a década de 1990 centraram-se na discussão, pelos estudiosos da área, sobre a 

importância que o Ensino de Filosofia tem para a formação do aluno. A promulgação da 

Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases – LDB) fez que os debates se 

intensificassem com foco na obrigatoriedade desse componente curricular e na 

necessidade de profissionais habilitados para o seu ensino. A LDB/1996 propunha a 

presença do Ensino de Filosofia no currículo do nível Médio brasileiro do ponto de vista 

da transversalidade e, por conseguinte, não trazia proposta de carga horária, conteúdos, 

métodos ou profissionais específicos para o seu exercício. 

No final dos anos de 1990, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei no 

3.178/1997 que visava promover a obrigatoriedade do Ensino de Filosofia no nível 

Médio; contudo, o então presidente Fernando Henrique Cardoso – ex-professor e 

sociólogo – vetou o projeto em 2001 sob o argumento de que não haveria professores 

habilitados para assumir essas aulas. 

No Estado de São Paulo, lócus desta pesquisa,  

[…] a Filosofia foi ensinada entre 1985 e 1996 como disciplina opcional: a 
direção da escola deveria optar por duas disciplinas, entre Filosofia, 
Psicologia e Sociologia. Após 1997, com a LDB, a obrigatoriedade desta 
opção caiu, posto que a Secretaria Estadual de Educação compreenda que o 
trabalho interdisciplinar e/ou transversal dá conta das prerrogativas da LDB. 
À semelhança do quadro no nível federal, um Projeto de lei aprovado na 
Assembléia Legislativa que tornava Filosofia e Sociologia obrigatórias foi 
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vetado pelo governador do Estado em 2002. Hoje, muitas escolas públicas e 
privadas oferecem a disciplina de Filosofia no Ensino Médio, com diferentes 
cargas horárias, predominando aquelas que oferecem a disciplina com duas 
horas-aula, em uma das séries desse nível de Ensino. Também na educação 
fundamental há diversas escolas que oferecem Filosofia, aqui com 
predomínio das particulares. (FÁVERO et al., 2004, p. 265-266) 

Uma nova tentativa de tornar o Ensino de Filosofia obrigatório na grade 

curricular do nível Médio brasileiro foi feita em 2003. A esse propósito, escreveram 

Fávero et al. (2004, p. 261): 

Em 24 de junho de 2003, teve lugar uma audiência pública sobre a volta da 
Filosofia e da Sociologia ao currículo do Ensino Médio, realizada pela 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados [...]. 
Tramita, ainda, no Congresso Nacional, Projeto de lei com as mesmas 
características do anteriormente vetado, com apoio do atual Ministério da 
Educação.  

Três anos depois, com base no Parecer no 38/2006 do Conselho Nacional de 

Educação, o Ministério da Educação (MEC) sanciona, por meio da Resolução no 

04/2006, o retorno dos componentes curriculares de Filosofia e Sociologia nas grades 

curriculares das escolas públicas e particulares de todo o País; no entanto, não se tratava 

ainda de garanti-las como obrigatórias:  

Art. 1o O § 2o do artigo 10 da Resolução CEB/CNE no 3/98 passa a ter a 
seguinte redação: 

§ 2o As propostas pedagógicas de escolas que adotarem organização 
curricular flexível, não estruturada por disciplinas, deverão assegurar 
tratamento interdisciplinar e contextualizado, visando ao domínio de 
conhecimentos de Filosofia e Sociologia, necessários ao exercício da 
cidadania. 

Art. 2o São acrescentados ao artigo 10 da Resolução CNE/CEB no 3/98, os § 
3o e 4o, com a seguinte redação: 

§ 3o No caso de escolas que adotarem, no todo ou em parte, organização 
curricular estruturada por disciplinas, deverão ser incluídas as de Filosofia e 
Sociologia. (BRASIL, Resolução CNE/CEB no 3, de 7 de julho de 2006) 

No Estado de São Paulo essa inclusão foi impedida pela Resolução SE 92/2007, 

a qual estabelece diretrizes para a organização curricular do Ensino Fundamental e 

Médio nas escolas estaduais, abdicando das aulas de Filosofia nas terceiras séries do 

nível Médio e das aulas de Sociologia em todas as séries. Em fevereiro de 2008, um 

Manifesto organizado por um grupo de professores de São Paulo reivindica a revisão da 

Resolução no 92/2007 e a inserção dos componentes de Filosofia e Sociologia no Ensino 

Médio das escolas estaduais. 

Por mais de 20 anos a Filosofia foi considerada disciplina optativa na grade 

curricular do Ensino Médio. Muitos foram os argumentos para essa condição. Aiub 
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(2005), Gallo, Cornelli e Danelon (2003) e Favaretto (1993) atentam para alguns deles, 

sendo os mais recorrentes apontados a seguir. 

O currículo escolar era decidido pelas unidades escolares (UEs) e pelos seus 

respectivos conselhos. Quem poderia defender o Ensino de Filosofia na grade se não 

havia professores da área nessas UEs? É claro que algum outro professor de qualquer 

outra disciplina poderia fazê-lo, mas isso demandaria que uma nova carga horária fosse 

estabelecida. Quem se arriscaria a ter de diminuir a própria carga?  

Outro argumento muito utilizado foi o de que não haveria professores com 

formação específica para essas aulas. Decorrente desse segundo argumento, o Ensino de 

Filosofia foi proposto como “tema transversal”, inclusive pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEMs) que datam do ano 2000. 

Afinal, por ela ser tão abrangente, qualquer professor de qualquer disciplina poderia em 

suas aulas levar os alunos ao pensamento filosófico, como se a Filosofia não tivesse 

nada de específico que merecesse aulas próprias.  

Dentre os argumentos contrários ao Ensino de Filosofia, existe ainda o da 

questão orçamentária, uma vez que mais professores significa mais despesas. Esse 

argumento induziria, mais tarde, as escolas particulares a se voltarem contra a lei que 

determina a obrigatoriedade da Filosofia no nível Médio. 

Em 2008, enfim, entra em vigor a Lei no 11.684/2008, que estabelece a Filosofia 

e a Sociologia como componentes curriculares obrigatórios em todas as séries do 

Ensino Médio, alterando o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Apesar da obrigatoriedade garantida, a lei, como é de sua natureza, nada 

explicita sobre a carga horária, o conteúdo e a metodologia ou acerca dos profissionais 

que devem atuar em seu ensino. Vigora o critério de cada Estado da Federação para essa 

organização.  

Pensar sobre essa organização remete à reflexão atinente ao currículo. Para 

Gimeno Sacristán (1998; 1999), o currículo escolar pode ser entendido como um 

conjunto de atividades desenvolvidas na escola e pela escola, que encontra sua 

materialização na seleção e sequência de conteúdo, na grade de matérias, na 

organização do tempo e do espaço escolar, na gestão administrativa e pedagógica, na 

metodologia utilizada e nos níveis/modalidades de ensino.  

Essas atividades são dotadas de intencionalidade e construídas social e 

historicamente. A organização curricular é um processo que engloba vários contextos e 
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agentes “que envolve uma multiplicidade de relações, abertas ou tácitas, em diversos 

âmbitos, que vão da prescrição à ação, das decisões administrativas às práticas 

pedagógicas” (SAVIANI, N., 2003, p. 35). A educação escolar produz e reproduz – por 

meio da sua organização curricular – ideias, valores, atitudes, hábitos, culturas, 

conhecimentos etc. 

Em face do exposto, indagamos: o que o Ensino de Filosofia tem a oferecer para 

o estudante do nível Médio? Quais conhecimentos, ideias, valores, atitudes 

serão/deveriam ser produzidos ou reproduzidos nessas aulas?  

Advogamos que a educação escolar, em qualquer nível ou modalidade, 

especialmente no Ensino Médio, não deva servir apenas como transmissão e 

aperfeiçoamento de técnicas e de informações, tampouco que ela deva “constituir-se 

apenas em uma alavanca a serviço do mercado de trabalho, dos vestibulares e dos 

concursos” (GONTIJO; VALADÃO, 2004, p. 285). É necessário pensar a educação 

escolar como uma possibilidade para a formação do indivíduo, que busca por 

intermédio do conhecimento a transcendência de si próprio e do mundo que o rodeia em 

uma perspectiva mais ética. O Ensino de Filosofia nas escolas pode contribuir para a 

transformação do educando nessa direção.  

O Ensino de Filosofia no nível Médio deverá ocorrer por meio de uma 

articulação entre os efetivos problemas, mistérios, dúvidas que cercam as experiências 

individuais, sociais, culturais e políticas dos sujeitos envolvidos no processo; isso passa, 

necessariamente, pelo professor, um dos agentes principais. 

A promulgação da Lei no 11.684/2008, sem dúvida, foi de extrema importância 

para que o Ensino de Filosofia pudesse caminhar no nível Médio. Entretanto, a lei não 

se fez suficiente para cumprir seu objetivo, sendo necessário que se conheça a realidade 

na qual esse componente foi inserido, pois são muitos os elementos e os agentes 

constitutivos do currículo:  

[...] depois de muitas mudanças nas leis, orientações e programas renovados, 
a qualidade do Ensino não melhorou numa série de aspectos fundamentais 
[...] para conhecer o currículo é preciso ir muito além das declarações, da 
retórica, dos documentos, ou seja, ficar muito mais próximo da realidade. 
(GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 137) 

A busca de conhecer a realidade a respeito do Ensino de Filosofia no nível 

Médio levou-nos ao professor.  

Para alcançarmos o propósito deste estudo, elegemos como questão central da 

pesquisa a seguinte: Qual é o contexto em que se desenvolve a atuação dos professores 
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de Filosofia no Ensino Médio da Rede Estadual paulista e qual é a percepção desses 

docentes sobre a inserção da disciplina como componente curricular obrigatório ?  

 O objetivo geral da pesquisa, atingido, também, por meio da análise de 

conteúdo, constituiu-se em compreender o contexto no qual o Ensino de Filosofia se 

efetiva no nível Médio paulista. Foram utilizados dados estatísticos coletados sobre os 

professores de Filosofia da Rede, questionários e entrevistas realizadas com docentes. 

Os objetivos específicos são: a) reunir, analisar e interpretar informações sobre os 

docentes de Filosofia que atuam no Ensino Médio da rede estadual paulista no que diz 

respeito à idade, ao sexo, à situação funcional e à formação desses profissionais; b) 

verificar como os professores de Filosofia percebem o ensino dessa matéria no nível 

Médio paulista; e c) pontuar as dificuldades encontradas por esses docentes no exercício 

da sua atividade.  

O estudo está estruturado em quatro capítulos, além da Introdução, das 

Considerações Finais, dos Apêndices e Anexos. 

O Capítulo 1, intitulado “A Importância do Ensino de Filosofia no Nível 

Médio”, tem como propósito fornecer o referencial teórico sobre o qual se apoia esta 

pesquisa e a concepção atribuída ao Ensino de Filosofia no nível Médio. Trata-se de um 

capítulo conceitual no qual apresentamos alguns pontos de vista sobre o tema 

pesquisado.  

A discussão pauta-se nas contribuições possíveis do Ensino de Filosofia na 

busca pela construção de um sentido para o nível Médio, com apoio nos autores 

Krawczyk (2009), Frigotto e Ciavatta (2003; 2004). Esses três textos demonstram que o 

Ensino Médio vive uma profunda crise de identidade que desemboca no abandono e na 

reprovação dos alunos. Essa crise tem sua raiz no dualismo entre a formação 

propedêutica e a formação profissional e no moroso processo de democratização dessa 

etapa de ensino. Como o Ensino de Filosofia pode contribuir para a formação dos 

alunos do nível Médio? 

Para a reflexão sobre as especificidades do Ensino de Filosofia para o nível 

Médio, contamos com Lorieri (2008)3 e Silveira (2007). O primeiro, durante as aulas 

ministradas na disciplina introdutória do curso de especialização intitulado 

Fundamentos de uma Educação para o Pensar, da PUC/SP, em março de 2008, no texto 

                                                           
3 Textos de autoria desse professor para uso em sala de aula, não publicados, sobre os quais tomei 
conhecimento durante o curso de especialização Educação para o Pensar, ministrado pela PUC/Cogeae. 



38 
 

Lorieri apresentou as características do “pensar bem” – o pensar autônomo, reflexivo, 

crítico, rigoroso, radical, abrangente e criativo, que entendemos serem constituintes do 

pensar filosófico. Silveira (2007), por sua vez, problematiza questões sobre o Ensino de 

Filosofia, seus métodos e conteúdos, sua importância e o papel do professor.  

Para tratar o Ensino de Filosofia da perspectiva do currículo, amparamo-nos em 

Gimeno Sacristán (1998; 1999). Procuramos compreender a intrínseca relação entre 

educação, cultura e os elementos constitutivos do currículo.  

O Capítulo 2, denominado “O Ensino Médio Paulista”, apresenta a metodologia 

utilizada e o lócus da pesquisa – o Ensino Médio da Rede Estadual de São Paulo. A 

metodologia empregada é “quanti-qualitativa”, uma vez que nosso propósito é agregar 

dados estatísticos às análises de cunho teórico-conceitual com base na bibliografia 

consultada. Na pesquisa bibliográfica, servimo-nos de teses, dissertações, livros e 

artigos disponíveis em bibliotecas ou em sites; na pesquisa documental, utilizamos 

documentos oficiais federais e estaduais referentes ao tema em questão.  

Os dados quantitativos foram coletados no Cadastro Funcional da Educação do 

hoje extinto Departamento de Recursos Humanos (Drhu) da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, com vigência em 31 de março de 2011 e dizem respeito ao sexo, à 

idade, à situação funcional e à formação dos docentes que ministram aulas de Filosofia 

na Rede Estadual. As apresentações dos dados obedecerão a essas categorias. Os dados 

qualitativos foram coletados com base em 20 questionários escritos e 10 entrevistas 

orais com professores que atuam nessa Rede de Ensino como professores de Filosofia. 

Esses inquéritos foram compostos por quatro questões abertas e tiveram por objetivo 

recolher informações sobre a percepção desses docentes no tocante à inserção do Ensino 

de Filosofia no nível Médio, sua participação em cursos de formação contínua, as 

dificuldades por eles enfrentadas para o exercício docente e as sugestões para a 

superação desses obstáculos.  

O Capítulo 3, intitulado “O Perfil dos Professores de Filosofia do Ensino Médio 

Paulista”, procura apresentar e analisar os dados levantados com base nas informações 

fornecidas pela SEE-SP. Foi-nos possível constatar que a situação laboral e de formação 

dos docentes de Filosofia traz algumas peculiaridades em relação aos demais docentes 

da Rede Pública Estadual paulista. A primeira peculiaridade refere-se ao “isolamento” 

desses docentes. Em 66,5% das escolas de Ensino Médio dessa Rede, há apenas um 

único professor de Filosofia. A segunda peculiaridade é concernente ao sexo desses 

docentes. Enquanto entre os professores do Estado paulista há supremacia do sexo 
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feminino, entre os professores de Filosofia a situação se inverte, com 58,7% versus 

41,3%%, ou seja, o sexo masculino é predominante nessa área de ensino. No que diz 

respeito à idade desses docentes, 33% deles têm entre 31 e 40 anos, ao passo que o 

maior número de professores do Estado tem entre 40 e 59 anos. Salientamos que 76% 

dos professores de Filosofia têm entre zero e seis anos na carreira. No que tange ao 

vínculo empregatício com o Estado, 43% dos professores de Filosofia são titulares de 

cargo; já o Estado conta com 54% de professores nessa categoria funcional. A carga 

horária semanal de 33% dos docentes de Filosofia gira em torno de 11 e 20 horas/aula. 

Nessa subcategoria chama-nos a atenção que 28% do total de docentes de Filosofia têm 

entre uma e nove aulas atribuídas. A respeito da formação inicial, 77% desses docentes 

têm certificado de licenciatura plena em Filosofia, 88% são advindos de Instituições de 

Ensino Superior (IESs) particulares e 61,5% realizaram a licenciatura em cursos de até 

três anos de duração. Essas características dos docentes de Filosofia do Ensino Médio 

paulista nos permitem compreender, em parte, o contexto no qual as aulas desse 

componente curricular se desenvolvem.  

O Capítulo 4, denominado “Com a Palavra, os Professores”, apresenta e analisa 

o resultado dos dados qualitativos coletados por meio dos questionários e das 

entrevistas. São elencadas quatro categorias para a análise desses dados. A primeira, 

atinente à inserção da Filosofia como componente curricular obrigatório no Ensino 

Médio. Os professores consideraram essa inserção “necessária”, “importante”, 

“indispensável”, “maravilhosa”, “imprescindível”, “essencial”, ou “excelente”. Apesar 

da aparente exaltação no que tange à obrigatoriedade da Filosofia no currículo do 

Ensino Médio, alguns docentes veem essa inserção com certo receio. A segunda 

categoria refere-se às dificuldades que esses docentes encontram ao lecionarem 

Filosofia na Rede Estadual paulista. Foi-nos possível aferir das suas respostas as 

seguintes subcategorias: a) dificuldades referentes à estrutura material e ao material 

didático-pedagógico, que trata sobre as questões da falta de infraestrutura nas escolas, o 

não funcionamento do espaço escolar, os poucos ou inexistentes materiais didático-

pedagógicos e o material do currículo oficial do Estado de São Paulo; b) dificuldades 

referentes à organização do tempo, que versa a respeito da grade curricular estadual e 

das jornadas de trabalho; e c) dificuldades referentes à relação ensino-aprendizagem, 

que aborda as dificuldades de leitura, abstração e assimilação dos conteúdos próprios da 

Filosofia em decorrência da baixa formação de leitura no Ensino Fundamental, bem 

como o perfil do atual estudante de Ensino Médio. A terceira categoria indica as 
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propostas de superação das dificuldades assim elencadas docentes: a) a redução do 

número de alunos por turma; b) a redução de jornada e o aumento no número de aulas 

na grade curricular; c) a organização do espaço escolar com salas-ambientes; d) a 

escolha democrática dos diretores de escolas; e) a valorização salarial; f) a realização de 

cursos de formação; g) a inserção do Ensino de Filosofia no nível Fundamental e dos 

conteúdos da Filosofia nos vestibulares e no Enem. Por fim, a quarta categoria de 

análise examina a participação desses professores em cursos de formação contínua, bem 

como a utilidade desses cursos para suas práticas docentes.  

 Nas Considerações Finais, recorremos a Gimeno Sacristán (1998), com foco nos 

cinco contextos – o do sistema educacional; o psicossocial; o didático; o organizativo; e 

o exterior – que se inter-relacionam e moldam o currículo real, para sistematizar as 

informações apresentadas no decorrer desta dissertação. O propósito é responder em 

qual desses contextos se apoia o desenvolvimento da atuação dos professores de 

Filosofia no Ensino Médio da Rede Estadual paulista.  
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CAPÍTULO 1 

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE FILOSOFIA NO NÍVEL 

MÉDIO 

 

 

1.1 O Ensino de Filosofia e o nível Médio 

Em 2008, o Ensino de Filosofia passou a compor, obrigatoriamente, o currículo 

do nível Médio brasileiro; entretanto, esse ensino não deve ser encarado como mais uma 

disciplina para rechear a grade curricular. Cabe a ele contribuir para que a educação 

escolar, em especial no nível Médio, cumpra o papel de formar “sujeitos inventivos, 

participativos, cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, 

culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as formas de 

produção e de vida” tal como proposto pelo Parecer CNE/CEB no 54  (BRASIL,  2011,  

p. 9).  

A partir da década de 1990, as reformas educacionais no Brasil foram 

influenciadas por instituições internacionais e/ou privadas e conduzidas por uma agenda 

mundial. A lógica neoliberal é construída sobre o aparato da racionalidade econômica. 

Ao permear a educação, essa lógica confere ao sistema escolar um caráter competitivo, 

em que o estudante é entendido como capital humano5 e deve ser preparado de maneira 

adequada para competir com eficiência e eficácia no mercado do trabalho. 

Nesse período, dois terços do comércio mundial passaram a ser conduzidos por 

multinacionais. Essas empresas não encontravam mão de obra minimamente qualificada 

para suprir sua demanda nas nações em desenvolvimento, pois se vivia a era da 

inovação tecnológica que transformava em profundidade a organização dos processos 

produtivos. 
                                                           
4 Esse Parecer, de 2011, trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

5 Nota explicativa extraída de Krawczyk (2008, p. 14): “Para a teoria do capital humano, conceito que 
tem origem na década de 1950, os recursos intelectuais são o componente explicativo fundamental do 
desenvolvimento econômico e da mobilidade social. Este conceito foi retomado, nos anos 1980, pelos 
organismos multilaterais mais diretamente vinculados ao pensamento neoliberal, na área educacional, no 
contexto das demandas resultantes da reestruturação produtiva. Faz parte da Teoria do capital humano o 
conceito de meritocracia para definir uma sociedade organizada na base do mérito. Isto é, as posições 
sociais se distribuem de acordo com o mérito e a qualificação, não segundo filiação hereditária; a 
educação formal é o meio principal de adquirir essas qualificações e as possibilidades de acesso a essa 
educação depende das preferências e capacidades individuais, sendo que essas capacidades intelectuais se 
distribuem ao acaso. O principal argumento em favor da meritocracia é que ela proporciona maior justiça 
do que outros sistemas hierárquicos, uma vez que as distinções não se dão por sexo ou raça, nem por 
riqueza ou posição social, entre outros fatores biológicos ou culturais”. 
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Dessa maneira, as reformas educacionais implantadas no País na década de 1990 

deram-se em um contexto que procurava corresponder às necessidades do novo modelo 

econômico. Para isso, era preciso que a legislação também fosse alterada, o que resultou 

na promulgação da Lei Federal no 9.394/1996, conhecida como Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN). Essa Lei trata, no art. 35, do Ensino Médio. 

De acordo com o referido documento, o Ensino Médio tem por finalidade um 

caráter formador que consiste em aprofundar e consolidar os conhecimentos adquiridos 

nas outras etapas de ensino, prosseguir nos estudos e preparar o aluno para a cidadania e 

para o trabalho. O Ensino Médio possui, ao mesmo tempo, o caráter de “conclusão” da 

formação, inclusive no que diz respeito à profissionalização, e o de “continuidade”, 

constituindo-se em etapa intermediária para o Ensino Superior.  

Essa dicotomia instaurou uma crise no que tange ao sentido do Ensino Médio. A 

tensão existente entre a formação para o trabalho e a formação propedêutica tem no 

currículo sua arena de disputa, já que por intermédio das opções curriculares pode-se 

dar maior ênfase a uma ou a outra.  

O gráfico da Figura 1.1, a seguir, demonstra quão grande foi a expansão das 

matrículas no Ensino Médio a partir da década de 1990.  

 

 

 

FIGURA 1.1 – Crescimento do número de matrículas no Ensino Médio brasileiro entre 1970 e 2005. 

Fonte: Dados do Ipea/Inep (OLIVEIRA, 2007). 

 

O número de matrículas no período de 1970 até 1990 foi de 2.381.000 registros, 

ao passo que nos 15 anos seguintes essa demanda foi da ordem de 5.531.302 alunos 

matriculados. A população na faixa etária de 15 a 16 anos, entre 1991 e 2000, cresceu 

apenas 15% – o correspondente a 1.426.793 jovens – e demonstra que a expansão do 

Ensino Médio nesse período foi realmente significativa.  
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No tocante à dependência administrativa, existe soberania na oferta do Ensino 

Médio no Brasil pela Rede Estadual. Em 2010, essa Rede ofereceu 85,9% das 

matrículas contra 11,8%, 1,2% e 1,1%, respectivamente, das redes privadas, federais e 

municipais. Com relação ao Ensino Fundamental, a Rede Estadual é responsável por 

32,6%, e as redes municipais oferecem 54,6% das matrículas.  

Após uma queda considerável entre os anos de 2005 e 2006 (124.482 matrículas 

a menos entre um ano e outro), de 2007 a 2010 o número de matrículas no Ensino 

Médio estabilizou-se, como demonstra o Quadro 1.1.  

 

QUADRO 1.1 – Número de matrículas do Ensino Médio brasileiro entre 2005 e 2010 

Fonte: Inep – Sinopse da Educação Básica 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.  

 

De acordo com o Quadro 1.1, é possível observar uma queda de 0,3%, o 

equivalente a 28.940 alunos matriculados no ano de 2008 em relação ao ano de 2009, e 

um acréscimo de 0,2%, correspondendo a 20.515 matrículas a mais no ano de 2010 em 

relação a 2009.  

O gráfico da Figura 1.2 demonstra que ainda temos 50% dos jovens na faixa 

etária considerada adequada fora dessa etapa de ensino. Em 2010, segundo dados do 

Inep, a taxa de distorção idade–série do Ensino Médio se dá na ordem de 49,3% para a 

1a série, 45,1% para a 2a e 45,1% para a 3a, considerando-se o total no Brasil. 

 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 

Matrícula 8.906.820 8.369.369 8.366.100 8.337.160 8.357.675 



44 
 

 

FIGURA 1.2 – Percentual de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio brasileiro entre 1999 
e 2009. 

Fonte: IBGE (2010).  

 

Se o aumento no número de matrículas foi notável nos últimos 20 anos, a 

permanência e a conclusão já não têm resultados tão relevantes. A análise da Tabela 1.1 

permite-nos inferir que quase 1 a cada 4 alunos do Ensino Médio é reprovado ou 

abandona a escola.  

 Fonte: Inep – Sinopse da Educação Básica – 2007, 2008 e 2009. 

 

Esse resultado insatisfatório nos impõe uma indagação: o que leva o jovem 

matriculado no Ensino Médio à reprovação ou à evasão? Encontramos em Frigotto e 

Ciavatta (2003) e em Krawczyk (2009) algumas considerações a esse respeito. De 

acordo com esses autores, os alunos que precisam trabalhar enquanto estudam têm 

baixo rendimento ou abandonam a escola porque muitos não veem utilidade social no 

diploma, já que o Ensino Médio esbarra em uma profunda crise de identidade, cuja raiz 

encontra-se na tardia democratização da educação pública. Concluir o Ensino Médio, 

por muito tempo, não dizia respeito à maior parte dos brasileiros, conforme explicita 

Frigotto:  

Os sujeitos a que nos referimos são predominantemente jovens e, em menor 
número, adultos de classe popular, filhos de trabalhadores assalariados ou 

TABELA 1.1 – Indicadores de aproveitamento no Ensino Médio brasileiro entre 2007 e 2009 

Período Número de Concluintes Reprovações (%) Abandono (%) 

2009                1.797.434               12,6               11,5 

2008 1.761.425 12,3 12,8 

2007 1.749.731 12,7 13,2 
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que produzem a vida de forma precária por conta própria, do campo e da 
cidade, de regiões diversas e com particularidades socioculturais e étnicas. É 
sob esta realidade de tempos e espaços diversos de sujeitos coletivos (jovens 
e adultos) reais que poderemos construir, na relação Estado e sociedade, 
Estado e movimentos sociais, uma política de ensino médio que resgate o 
direito de continuação do processo de escolarização para aqueles a quem isso 
foi negado até o presente e, sobretudo, que a universalização da idade 
apropriada, garanta a permanência com efetiva democratização do 
conhecimento. Trata-se de sentidos e significados que afetam a forma, o 
método e o conteúdo do ensino médio.  (FRIGOTTO;  CIAVATTA,  2003,  
p. 4) 

A escola se apresenta como algo estranho às pessoas que dela fazem parte. No 

Ensino Médio essa característica é ainda mais marcante, já que a ambiguidade acerca do 

seu sentido continua sendo motivo de tensão. Qual deve ser a finalidade desse nível de 

ensino? Ele deve servir como possibilidade de ingresso no Ensino Superior? Como 

preparação para o trabalho? Ou, ainda, para o exercício da cidadania? Por quê? Para 

quê? E o Ensino Superior, para quê serve?  

Krawczyk (2009, p. 9) faz a seguinte ponderação a respeito do significado do 

Ensino Médio para alguns segmentos da sociedade: 

[...] cursar o ensino médio é algo tão natural quanto comer, tomar banho etc. 
E, muitas vezes, sua motivação está bastante associada à possibilidade de 
recompensa (seja por parte dos pais ou pelo ingresso na universidade). A 
questão está naquele grupo social para o qual o ensino médio não faz parte 
nem de seu capital cultural nem de sua experiência familiar e, por isso, o 
jovem desse grupo, geralmente não é cobrado para continuar estudando. É aí 
que está o desafio de criar a motivação pela escola.  

Não há, no entanto, como resgatar a identidade e o significado do Ensino Médio 

porque, na verdade, esses nunca estiveram claros ou foram criados em um modelo de 

alunado que não corresponde mais ao real. O certo é que, para muitos dos estudantes 

que hoje frequentam a escola, o significado desse nível de ensino está intimamente 

ligado “à sua integração escolar e à sua identificação com o professor [...]. A 

curiosidade por uma determinada disciplina também pode ser associada à atitude do 

docente: ao jeito de ensinar, a sua paciência com os alunos e a capacidade de estimulá-

los” (KRAWCZYK, 2009, p. 9). 

No que a inserção do ensino de Filosofia no currículo da escola média pode 

contribuir para a construção de um sentido para esse nível de ensino? Ora, se 

compreendemos que ao selecionar os conteúdos para compor o currículo selecionamos 

também os valores que serão propagados por ele, pensamos como necessários para os 

alunos desse nível de ensino um currículo que se alicerce 

[...] na valorização da diversidade, na convivência, no diálogo de culturas e, 
também, na preservação das tradições, supõe a reflexão e o exercício de 
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novos valores como a tolerância, o respeito, a solidariedade e a igualdade 
social, que se constituirão em fundamentos éticos do paradigma. (PONCE, 
2006, p. 322) 

Esses fundamentos éticos do paradigma se apresentam para o jovem como um 

problema, com questões às quais ele necessita saber para dar significado e compreensão 

ao mundo que o rodeia. O jovem, na busca de compreender a vida prática, faz juízos de 

valor a todo o tempo e, assim, constrói e solidifica o seu referencial ético. O ensino de 

Filosofia pode colaborar na construção dos valores que entendemos necessários para o 

estudante de nível médio, já que a reflexão, o diálogo e a crítica são atitudes próprias da 

Filosofia. 

Ao pensarmos sobre o sentido do Ensino Médio na atualidade, estamos nos 

referindo diretamente à maneira como o conhecimento, as relações sociais, as atitudes e 

os valores disseminados na escola, as relações de poder e a hierarquia nela existentes, a 

organização do tempo e do espaço escolar e a construção das identidades discente e 

docente se desenrolam no ambiente escolar. Estamos falando, portanto, do currículo 

desse nível de ensino do qual a Filosofia passou a fazer parte. 

 Por vezes, as finalidades que se anseia com o ensino de Filosofia são 

confundidas com os próprios objetivos da educação escolar. Pretende-se que os 

estudantes desenvolvam o raciocínio lógico, os valores éticos, o gosto pela pesquisa e 

pelo conhecimento, a criticidade, a participação social, a criatividade, o diálogo, o rigor 

epistemológico etc. Em face disso, é pertinente ressaltar que o alcance desses objetivos 

não cabe exclusivamente ao ensino de Filosofia, mas à educação escolar em tudo aquilo 

que a compõe. A Filosofia possui, todavia, peculiaridades que podem contribuir para 

tal, sendo o seu ensino necessário à formação do estudante do nível médio. 

Compreendemos que essa necessidade reside nas características fundamentais da 

própria Filosofia.  

Segundo Bosi (1992, p. 314), a Filosofia é a “reflexão teórica e crítica por 

excelência, capaz de perscrutar a significação das ciências da Natureza, das ciências do 

Homem, o andamento da cultura e suas implicações ideológicas”. Não ter essa área 

como componente curricular do Ensino Médio ao lado das demais disciplinas das 

Ciências Humanas implica a existência de um currículo direcionado para a 

tecnoburocracia. A esse propósito, para Apple (2006), a seleção de um currículo que 

vise apenas às necessidades do mundo empresarial e industrial pode gerar efeitos 

trágicos para a educação. Mas que efeitos seriam esses? Os mesmos causados para a 

sociedade em geral, como: a exclusão social, a divisão da sociedade em classes, a 
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redução do espaço de atuação do Estado, o individualismo e a dependência 

internacional. Caso essa situação se configure, fracassa o Ensino Médio no que tange ao 

seu objetivo de formar para a cidadania. 

 Severino (1993, p. 12) entende a Filosofia como a busca por um conhecimento 

que dê sentido à realidade, à experiência, à própria existência humana, “como esforço 

de compreensão da realidade, compreensão que se dá mediante uma 

descoberta/atribuição de sentido”. Na mesma esteira, Ghedin (2009) compreende que a 

Filosofia tem como uma de suas especificidades a tentativa de desmistificação 

ideológica. Segundo o autor, “a busca da Filosofia, como atividade, é uma tentativa de 

desmistificação dos falsos sentidos e dos falsos significados do mundo pela ideologia” 

(GHEDIN, 2009, p. 69).  

 O ser humano sempre procurou construir sentido para sua razão de ser e de estar 

no mundo, pois ele é um ser que, para agir no meio social, precisa reconhecer nessa 

ação algum motivo, quer seja de ordem prática – trabalhar, estudar, casar-se etc. –, ou 

de ordem mais teórica, quando, por exemplo, procura entender aspectos da existência 

que se apresentam para ele como inexplicáveis. Estar em um mundo desprovido de 

significados desvincula o ser de si próprio, massifica, aliena e impossibilita sua ação 

diante da realidade.  

 A busca de significação da realidade é por vezes obstruída por um conjunto de 

ideias, crenças e valores que camuflam a própria realidade. É o que chamamos de 

ideologia. Com o objetivo de explicar, defender e manter determinada concepção de 

mundo, grupos sociais forjam um processo para a implantação de modelos culturais, 

políticos, sociais, econômicos, morais etc. 

 As projeções sociais, políticas, culturais e ideológicas às quais a educação está 

submetida acarretam um discurso que por vezes se desliga da realidade e ganha 

autonomia. Esse discurso é capaz de ocultar e manipular a realidade, o que dá origem a 

duas necessidades: a primeira, desvelar esse discurso; e, a segunda, conhecer e 

evidenciar a realidade. 

 O Ensino de Filosofia tem papel crucial no Ensino Médio na medida em que se 

propõe a questionar o real de modo reflexivo e crítico, desvelando e ultrapassando a 

ideologia vigente e facultando a significação da existência.  

 As definições de Filosofia apresentadas aqui remetem aos objetivos que se 

pretende alcançar com o ensino desse componente curricular. Abbagnanno (2000) 
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argumenta que, apesar da diversidade acerca dos significados de Filosofia atribuídos 

pelos inúmeros filósofos e correntes filosóficas, é possível reconhecer neles algumas 

características constantes, com maior destaque, entre elas, para a definição apresentada 

por Platão na obra Eutidemo: 

Filosofia é o uso do saber em proveito do homem. Platão observa que de 
nada serviria possuir a capacidade de transformar pedras em ouro a quem não 
soubesse utilizar o ouro, de nada serviria uma ciência que tornasse imortal a 
quem não soubesse utilizar a imortalidade, e assim por diante. É necessária, 
portanto, uma ciência em que coincidam fazer e saber utilizar o que é feito, e 
esta ciência é a Filosofia. (ABBAGNANNO, 2000, p. 442) 

 Dessa perspectiva, a Filosofia não é uma ciência para a produção de um 

conhecimento meramente técnico ou pragmático. Trata-se de um tipo de conhecimento 

que procura unir o conhecimento prático à reflexão, um conhecimento amplo e que só 

tem sentido quando usado em benefício do homem. 

 

1.2 O Ensino de Filosofia e suas especificidades 

Sempre que refletimos a respeito do Ensino de Filosofia no nível Médio, 

questões acerca dos conteúdos, das metodologias, da didática, do professor, do papel e 

da necessidade desse ensino se colocam como primordiais. Quem deve ensinar? O quê 

ensinar? Para quem ensinar? Como ensinar? O quê se pretende com esse ensino? Essas 

questões permeiam o tema e requerem uma tomada de posição de quem se propõe a 

investigá-las; contudo, não queremos dizer que as posições aqui assumidas sejam únicas 

e eternas, mas, sim, uma das muitas abordagens possíveis na tentativa de efetivar o 

Ensino de Filosofia no nível Médio diante das suas especificidades.  

A primeira especificidade que atribuímos à Filosofia deve-se ao fato de que, por 

ser uma atividade racional, ela se torna possível a todos os seres humanos e não apenas 

a alguns privilegiados. Aristóteles já anunciava todo homem como um animal, portanto, 

somos criaturas dotadas de instintos e peculiaridades. Porém, esse filósofo compreende 

o homem como um animal racional, logo, um animal que pensa. Isso significa que o 

pensamento constitui-se em uma atividade tipicamente humana. O ser humano é 

também, como outros animais, um ser que está no mundo, mas diferente dos outros, 

pois, até onde se sabe, trata-se do único animal que procura sentido para a realidade na 

qual está inserido. Podemos entender o pensar como tentativa de construir significações; 

pensar é relacionar e articular ideias e informações. 
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No entanto, pensar não significa conhecer. Entendemos por conhecimento a 

busca e a produção da verdade. O conhecimento gera explicações; a simples conexão ou 

articulação de ideias não é conhecimento. Do mesmo modo, pensar não significa 

refletir. Refletir é um desdobramento do pensar, é pensar o já pensado. Como o pensar e 

o conhecer, o refletir também pode se realizar de maneira superficial, pouco ordenado, 

com critérios pouco rigorosos ou, ainda, descontextualizado. Dessa reflexão, extraímos 

que, como seres racionais, buscamos significações para as coisas que acontecem em 

nossa vida, e a Filosofia detém um saber racional capaz de dar significado a essas 

indagações humanas. Considerada a relevância da Filosofia, portanto, esse ensino não 

pode e não deve ser acessível apenas para alguns. É preciso dar ao jovem e à sociedade 

a oportunidade para que possam escolher: 

O pressuposto é a liberdade de escolha. Para haver escolha, é preciso 
conhecer o objeto escolhido. Ninguém escolhe o que não conhece. Isso quer 
dizer que, para fazer uma escolha pela Filosofia, é necessário que o jovem e a 
sociedade da qual faz parte terem a oportunidade de saber o que ela é, qual 
sua proposta, seus sentidos, seus significados e quais problemas humanos 
procurou e procura responder. Negar essa possibilidade de escolha a um país 
é o mesmo que negar-lhe tudo que alimenta seu espírito.  (GHEDIN,  2009,  
p. 23) 

 No Brasil, a escola pública é para muitos o principal – quiçá o único – meio de 

acesso aos conhecimentos filosóficos, científicos ou artísticos construídos 

historicamente. Garantir o ensino de Filosofia no nível Médio possibilita, conforme 

salientado, que esse acesso não seja privilégio de alguns. É preciso considerar, ainda, 

que: 

[...] aqueles que concluirão seus estudos nesse nível dificilmente terão outras 
oportunidades de encontro com tais experiências; [...] Daí a importância da 
filosofia no ensino médio: ela se constitui numa experiência singular de 
pensamento, e se o estudante não se encontrar com ela nesse nível mais 
abrangente de ensino, talvez jamais o faça. Penso ser essa uma justificativa 
mais que suficiente. (GALLO, 2007, p. 21) 

Da primeira especificidade para o ensino de Filosofia apontada deriva a segunda: 

apesar de ser possível a todos os homens, a referida atividade racional, não é algo 

trivial, que se dá corriqueiramente. O filosofar – ação de quem pratica a filosofia – 

exige dedicação, disciplina e um esforço racional que visa assumir uma visão crítica e 

reflexiva diante do mundo. Esse esforço possibilita o questionamento radical das 

crenças e dos hábitos apresentados no cotidiano. Com base nesse questionamento, 

elaboramos hipóteses e buscamos soluções para os problemas apresentados. O filosofar 

não percebe o mundo apenas como ele é, mas como ele pode ser. Esse esforço que 
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demanda o filosofar caracteriza-se basicamente por sete formas6 do pensamento que se 

inter-relacionam7, conforme apresentadas a seguir. 

 

1.2.1 Pensamento autônomo  

Várias são as definições de ser autônomo, como, por exemplo, aquele que não 

está sujeito ao outro, independente que professa as próprias opiniões sem interferências 

exteriores.  

Para Kant (1974), pode-se entender o ser autônomo como aquele que tem a 

capacidade de determinar-se em conformidade com sua lei própria, aquele que abdica 

da preguiça e da covardia e se dispõe a fazer o uso público de sua razão.  

[...] Que, porém, um público se esclareça [<aufkläre>] a si mesmo é 
perfeitamente possível; mais que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase 
inevitável. Pois, encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos capazes de 
pensamento próprio, até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que, 
depois de terem sacudido de si mesmos o jugo da menoridade, espalharão em 
redor de si o espírito de uma avaliação racional do próprio valor e da vocação 
de cada homem em pensar por si mesmo. (KANT, 1974, p. 101) 

O pensamento autônomo refere-se à liberdade e à capacidade de pensar, 

imaginar, compreender, ajuizar, decidir etc., seguindo os critérios estabelecidos pela 

própria consciência. Assim, para Kant (1974), liberdade e autonomia são parceiras na 

medida em que o entendimento tem o papel de ser seu próprio legislador.  

Schopenhauer (2009) apresenta como pensador autônomo aquele que tem a 

capacidade de pensar de forma livre as teorias, os escritos, as interpretações ou os 

conceitos alheios buscando, portanto, a originalidade de suas ideias a partir da própria 

reflexão. Assim, o filósofo apresenta dois tipos de “pensadores”. O primeiro é o que 

busca essa autenticidade no pensamento, o segundo é aquele que apenas reproduz o que 

já foi pensado por outros.  

A mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é tão proveitosa quanto 
uma bastante modesta, mas bem ordenada. Da mesma maneira, uma grande 
quantidade de conhecimentos, quando não foi elaborada por um pensamento 
próprio, tem muito menos valor do que uma quantidade bem mais limitada, 
que, no entanto, foi devidamente assimilada [...] No fundo, apenas os 
pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois somente eles são 
entendidos de modo autêntico e completo. Pensamentos alheios, lidos, são 

                                                           
6 Características apresentadas pelo Prof. Dr. Marcos Antonio Lorieri em aulas de disciplina introdutória 
do curso de especialização – Fundamentos de uma Educação para o Pensar –, da PUC-SP, ministrada em 
março de 2008. 

7 Para o desenvolvimento e aprofundamento conceitual dessas formas de pensamento, recorremos, neste 
trabalho, a Chauí (2010), Saviani (2007) e Abbagnanno (2000). 
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como as sobras da refeição de outra pessoa, ou como as roupas deixadas por 
um hóspede na casa. (SCHOPENHAUER, 2009, p. 39-41) 

Schopenhauer (2009, p. 46) critica os eruditos, chamados por ele de filósofos 

livrescos por se dedicarem apenas à leitura das ideias dos outros e por se prenderem a 

elas para formar os seus pensamentos: “ele compara todas essas informações, põe na 

balança, critica e, assim, procurar chegar à verdade por trás das coisas”. O filósofo 

admite, entretanto, que não é possível pensar autonomamente o tempo todo e dedicar 

esse “tempo livre” para a leitura de outros, mas sabendo que os pensamentos advindos 

daí nunca serão pensamentos autônomos.  

 Em oposição a Schopenhauer (2009), Hegel (1989) entende ser possível ter 

pensamentos autônomos partindo dos conhecimentos construídos historicamente. 

Segundo o filósofo, pensar única e exclusivamente pode ser, portanto, uma mera 

opinião que não conduz à verdade. É no confronto entre a opinião (doxa) e o verdadeiro 

conhecimento (episteme) que a consciência amadurece e alcança o saber verdadeiro. 

O prurido infeliz de educar a pensar por si e para a produção autónoma pôs 
esta verdade na sombra – como se, ao aprender o que é substância, causa ou 
seja o que for, eu não pensasse por mim mesmo, como se eu não produzisse 
por mim mesmo estas determinações no meu pensar, mas as mesmas lhe 
fossem arrojadas como pedras – como se, além disso, quando examino a sua 
verdade, as provas das suas relações sintéticas, ou a sua transição dialéctica, 
eu mesmo não fizesse tal exame, não me convencesse a mim mesmo de tais 
verdades. (HEGEL, 1989, p. 371-372) 

Dessa forma, entendemos que pensar de forma autônoma não significa, 

necessariamente, um pensar único e exclusivo; entretanto, é necessário que, ao se 

apropriar de um pensamento já existente, isso seja feito de maneira consciente e 

responsável. Nesse sentido, o pensar autônomo não deve ser confundido com o pensar 

autossuficiente, pois não se alcança autonomia reduzindo o pensamento de si em si 

mesmo. É na oposição à heteronomia – condição de quem é guiado por outro – que se 

conquista gradativamente a autonomia. Isso se torna possível à medida que se dialoga e 

se questiona com os outros e com o próprio pensamento. 

 

1.2.2 Pensamento reflexivo  

De acordo com Dermeval Saviani (2007, p. 20), a palavra reflexão vem do verbo 

latino reflectere que significa “voltar atrás”. Nessa acepção, refletir é pensar 

desdobrando o pensamento sobre ele mesmo, questionando-o de maneira séria e 

minuciosa. O pensamento reflexivo retoma o próprio conteúdo pensado a fim de 
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perceber nele as suas lacunas e as suas contradições e, assim, aprimorá-lo. Conforme o 

autor, a reflexão filosófica ultrapassa o simples repensar sobre os problemas que a 

realidade apresenta. A reflexão filosófica é caracterizada pela sua radicalidade, pelo seu 

rigor e pela sua globalidade. 

Para Chauí (2010, p. 22), a reflexão “é a concentração mental em que o 

pensamento volta-se para si próprio, para examinar, compreender e avaliar suas ideias, 

suas vontades, desejos e sentimentos”. Segundo a autora, a reflexão filosófica não se 

dirige diretamente à ação do ser humano perante o mundo que o rodeia, mas para a 

compreensão do “que se passa em nós nessas relações que mantemos com a realidade 

circundante” (CHAUÍ, 2010, p. 22); refere-se, portanto, à realidade interior aos seres 

humanos, ou seja, ao homem como um ser pensante. 

Compreendemos a reflexão filosófica como um processo do ser humano em 

busca de respostas que, encontradas, são novamente colocadas em dúvida a fim de se 

chegar o mais próximo possível da verdade, pois nenhuma resposta constitui-se como 

única e absoluta – todas elas podem ser aperfeiçoadas.  

Por esse motivo, a reflexão filosófica não pode ser entendida como um devaneio 

fantasioso; ao contrário, ela faz parte do processo de investigação da realidade. O 

desvelar da realidade requer, como primeiro passo, duvidar daquilo que se apresenta 

como verdade. A reflexão filosófica debruça-se sobre as relações que mantemos com a 

realidade, não é algo descolado dela; busca orientar nossas ações, sejam elas de ordem 

tanto teórica como prática, e indaga sobre suas hipóteses, consequências e implicações. 

O pensar reflexivo pode evitar o imediatismo e a precipitação das nossas ações e nos 

nossos julgamentos. 

 

1.2.3 Pensamento crítico  

Pensar com criticidade é pôr as afirmações concebidas em crise; em outras 

palavras, é colocá-las em estado de dúvida, de incerteza. Segundo o professor Lorieri 

(2008, s/p.) o pensamento crítico melhor se desenvolve quando se cria momentos de 

diálogo “onde os pontos de vistas são expostos, trocados, avaliados e, se necessário, 

revistos”. O pensamento crítico estabelece, em um primeiro momento, uma postura de 

negar as crenças, os conceitos prévios, o senso comum e, a partir disso, começa a 

analisar essas ideias questionando-as sobre a sua veracidade. 
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O pensamento crítico não toma os problemas do homem e do mundo pela 

simples aceitação ou negação deles, mas, ao contrário, busca descobrir as finalidades 

que o levam a questionar e procura compreender a realidade para além daquilo que ela o 

apresenta como verdade. É essa criticidade que possibilita o desvendar daquilo que está 

oculto, quer seja nas ações, nos discursos ou nos pensamentos sobre mundo no qual 

estamos inseridos.  

Nessa busca pela verdade há o risco de resvalarmos no dogmatismo. O 

pensamento dogmático estabelece verdades absolutas e definitivas sobre o mundo e, ao 

fazê-lo, esse tipo de pensamento desqualifica os demais e se torna alheio ao mundo que 

o cerca. Isso explica por que o questionamento é imprescindível ao filosofar; contudo, 

não se deve viver no estado de dúvida eterna, sem tecer afirmações ou negações diante 

do mundo. Deve-se entender que qualquer afirmação/negação é passível de 

questionamento e de revisão.  

Chauí (2010, p. 19) nos ensina que a atitude filosófica é uma atitude crítica por 

natureza já que ela abarca todo o significado desse conceito. Segundo a autora, o termo 

crítica tem sua origem no grego e possui três significados principais: 

[...] 1) “capacidade de julgar, discernir e decidir corretamente”; 2) “exame 
racional de todas as coisas sem preconceito e sem prejulgamento”; 3) 
“atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um 
costume, um comportamento, uma obra artística ou científica”.  

Para a autora, ao questionar, o pensamento crítico conduz à possibilidade de 

avaliação e de transformação dos nossos pensamentos e, consequentemente, das nossas 

ações buscando neles maior legitimidade e veracidade, o que contribui para evitar os 

erros, as ambiguidades, a intolerância e a alienação. Se no primeiro momento o 

pensamento crítico assume um caráter negativo diante da realidade, no segundo 

configura-se como positivo – que acontece com o pensamento rigoroso –, pois é no 

questionamento que se origina a possibilidade de transformação.  

 

1.2.4 Pensamento rigoroso  

Pensar com rigor consiste em transformar o pensamento ingênuo e acrítico 

advindo do senso comum em um conhecimento mais fecundo, sistemático, ordenado. 

Dermeval Saviani (2007, p. 22) advoga que a reflexão só é filosófica se ela “proceder 

com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados, colocando-se em 
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questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apressadas que a ciência 

pode ensejar”. 

Na mesma direção, Chauí (2010, p. 23) adverte que a Filosofia “não se realiza ao 

acaso, segundo as preferências e opiniões de cada um de nós”, mas que ela requer um 

pensar sistemático e apresenta o sistema como uma palavra de origem grega que 

significa: 

[...] “um todo cujas partes estão ligadas por relações de concordância 
interna”. No caso do pensamento, significa um conjunto de ideias 
internamente articuladas e relacionadas, graças a princípios comuns ou a 
certas regras e normas de argumentação e demonstração que as ordenam e as 
relacionam num todo coerente. (CHAUÍ, 2010, p. 23) 

Anunciamos anteriormente que o ser humano está em busca constante de 

explicações para compreender o mundo que o cerca; são dessas explicações que se 

originam as nossas visões de mundo. Essa busca na maioria das vezes é realizada de 

maneira espontânea, calcada na experiência cotidiana; as explicações advindas dessa 

busca se alicerçam na tradição ou se difundem a partir do pensamento hegemônico e são 

acolhidas sem questionamento ou reflexão. É a esse modo espontâneo de entender o 

mundo que aqui chamamos de senso comum.  

Ao afirmarmos que é preciso transformar o pensamento ingênuo em um 

pensamento rigoroso, não estamos dizendo que se devam eliminar o senso comum e o 

conhecimento que ele produz. Defendemos a ideia de que é preciso ultrapassar a 

ingenuidade, a espontaneidade e a acriticidade do “eu acho”, do “eu gosto” ou do “eu 

acredito” em busca de um pensar que compare, diferencie, examine, analise, reconheça 

contradições e erros não só nos outros, mas, sobretudo, no próprio pensamento. 

Enquanto o pensamento crítico se propõe a desestabilizar os conceitos preconcebidos 

em uma atitude negativa, o pensamento rigoroso assume um caráter positivo ao 

reestruturar o pensamento pautando-se na fundamentação racional e lógica para 

produzir conhecimentos e explicações que possam ser demonstrados e provados de 

modo racional como válidos e verdadeiros.  

 

1.2.5 Pensamento radical  

De acordo com Abbagnanno (2000, p. 824), a palavra raiz na linguagem 

filosófica “designa frequentemente um princípio primeiro ou um princípio último”. Por 

sua vez, o termo radical deriva da palavra raiz e é utilizado pela Filosofia para designar 

o “fundamento”, o “princípio”, a “causa” do que se investiga, o pensamento filosófico 
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exige uma reflexão que atue com profundidade (SAVIANI, D., 2007, p. 20). Dessa 

maneira, as questões filosóficas ultrapassam as explicações puramente baseadas na 

experiência – como no senso comum – ou mesmo as de caráter científico. O 

pensamento radical não se contenta com “meias-verdades” ou com a superficialidade. 

Chauí (2010) traz uma interpretação sobre a radicalidade do pensamento 

filosófico equivalente à que foi apresentada por Dermeval Saviani (2007), ou seja, que a 

radicalidade filosófica pode ser entendida como a busca pelos fundamentos. Chauí 

(2010, p. 25) esclarece que fundamento é uma palavra de origem latina e, “do ponto de 

vista do conhecimento, significa ‘a base ou o princípio racional que sustenta uma 

demonstração verdadeira’”. A autora acrescenta:  

[...] a filosofia ocupa-se com os princípios, as causas e condições do 
conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro; com a origem, a forma 
e o conteúdo dos valores éticos, políticos, religiosos, artísticos e culturais; 
com a compreensão das causas e das formas da ilusão e do preconceito no 
plano individual e coletivo; com os princípios, as causas e condições das 
transformações históricas dos conceitos, das ideias, dos valores e das práticas 
humanas. (CHAUÍ, 2010, p. 25) 

Essa característica do pensamento filosófico diz respeito, portanto, a deixar de 

lado o conhecimento raso e procurar compreender as bases epistemológicas sobre as 

quais se apoiam o pensar e o agir. O pensamento radical persegue uma reflexão 

profunda; ele promove uma investigação acerca das fontes, da natureza e da validade do 

conhecimento, da ética, da política, da cultura e da religião, dentre outros. 

 

1.2.6 Pensamento abrangente  

Para Dermeval Saviani (2007, p. 21), “o problema não pode ser examinado de 

modo parcial, mas numa perspectiva de conjunto, relacionando-se o aspecto em questão 

com os demais aspectos do contexto em que está inserido”. Assim, esse pensamento se 

caracteriza por não considerar qualquer que seja o assunto de maneira fragmentada ou 

isolada, mas como um conjunto de valores e fatos que se relacionam entre si. 

Na mesma direção apontada por Dermeval Saviani (2007), Aranha e Martins 

(2004, p. 90) colocam que “o objeto da filosofia é tudo, porque nada escapa ao seu 

interesse”. Desse modo, a Filosofia se distancia das ciências de das outras formas de 

conhecimento já que essas últimas trabalham com objetos particulares e “se 

especializam e investigam ‘recortes’ do real” (ARANHA; MARTINS, 2004, p. 90).  
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O todo é composto de partes com características próprias, contudo, ao analisar 

apenas as partes acabamos por desfigurar não apenas o todo, mas também as próprias 

partes. Tratar um assunto de maneira parcial é por vezes limitá-lo ou desfigurá-lo. Faz-

se necessário pautar o pensamento não só ao contexto no qual ele está inserido. Em 

outras palavras, devem-se conhecer a parcialidade e a particularidade, mas não 

permanecer nelas. É preciso partilhar de outras fontes de conhecimento – por exemplo, 

ciência, arte e religião –, visando a um conhecimento abrangente que possa dar conta da 

complexidade do real e conceber tudo o que se configura ao seu redor. Essa 

característica do pensamento filosófico é o pensar na totalidade.  

 

1.2.7 Pensamento criativo  

De acordo com Lorieri (2008), pensar com criatividade significa ampliar o 

conhecimento, desenvolver formas e métodos alternativos de perceber a realidade; é 

buscar saber o que já se conhece sobre um assunto e aproveitar-se do que ainda lhe for 

útil e também elaborar novas perspectivas sobre ele. 

Aranha e Martins (2004) recorrem ao significado da palavra criar para começar 

suas reflexões acerca do pensamento criativo. Criar é “dar existência a; gerar [...] dar 

princípio a; produzir, inventar, imaginar”. O pensamento criativo pode ser entendido 

como um pensamento original, inventivo, que produz conhecimentos novos. Essa 

novidade nos estimula a rever os conhecimentos já abordados dando-lhes novos 

significados, além de contrastá-los com a realidade a fim de transformá-la. Isso significa 

que o pensamento criativo, além do critério da inovação, estabelece o critério de 

relevância. Em outras palavras, ele acontece diante de um contexto ou de uma 

necessidade à qual procura transcender.  

[...] O novo que a obra criativa nos propõe, no entanto, não é gratuito, ou 
seja, a novidade não aparece só por ser novidade. Podemos, então, dizer que 
tudo que é criativo é novo, mas nem tudo que é novo é criativo. Explicando 
melhor: a inovação aparece com relação a um dado problema ou a uma 
situação, solucionando-a ou esclarecendo-a. A inovação surge, geralmente, 
do remanejo do conhecimento existente que revela insuspeitados parentescos 
ou semelhanças entre fatos já conhecidos que não pareciam ter nada em 
comum. (ARANHA; MARTINS, 2004, p. 366) 

Nesse sentido, o pensamento criador é, em um primeiro momento, imaginador: 

cria hipóteses diversas, faz associações e dissociações entre as ideias, explora diferentes 

usos daquilo que já é conhecido e trabalha com variadas causas ou respostas a um 

mesmo problema. O pensamento criativo como característica do pensar filosófico não 
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deve ser entendido como um “dom” destinado a alguns ou um insight descolado do 

esforço intelectual. Ele se apresenta como uma forma de produção de conhecimentos, de 

teorias, de conceitos ou de ideias novas a partir do julgamento criterioso, total, fecundo, 

questionador e autônomo do próprio pensamento.  

Faz-se oportuno destacar que a utilização de apenas uma ou outra das 

características apontadas é inviável para se construir o pensamento filosófico, uma vez 

que elas estão dialeticamente relacionadas, funcionando uma como suporte para a outra. 

Não há entre essas características uma ordem hierárquica, em que uma apresente maior 

valor ou necessidade do que outra, ou, ainda, inexiste uma sequência linear entre elas 

que deva ser seguida para que seja alcançada a ação filosófica.  

Nosso objetivo, ao separar essas características, foi apresentar de maneira 

didática o que julgamos serem características inerentes ao ensino de Filosofia. Além dos 

modos de pensar oferecidos pelo senso comum, pela ciência, pela ideologia, pela mídia 

ou pelo mercado, podemos utilizar o modo filosófico para compor e elaborar os nossos 

pensamentos. De acordo com Aspis (2004), o filosofar constitui um processo que: 

[…] possui várias dimensões: ocorre de forma espiral: circular, voltando ao 
começo e transcendendo-o, apoia-se para mais um giro; para baixo: ela é 
radical, não teme descer às raízes do que aparece; para os lados: é abrangente, 
pois quer levar tudo em consideração, esgotar todas as possibilidades de 
relações; para trás: a dimensão do passado apresenta-se no recriar os 
conceitos dos filósofos que já se expuseram; para frente: na criação de 
conceitos que compõem a realidade, uma outra realidade, diferente da doxa, 
do percebido, do normal; e de cima: é crítica e é auto consciente, atenta, 
responsável, aberta a mudar. (ASPIS, 2004, p. 17) 

É importante também ressaltar que promover o bom uso do pensamento não 

constitui uma missão exclusiva do ensino de Filosofia; todavia, trata-se de tarefa 

essencialmente filosófica.  

Decorrente das características do pensamento aqui apresentadas, anunciamos o 

que julgamos ser a terceira especificidade do ensino de Filosofia no nível Médio: 

contribuir para a passagem do senso comum ao bom senso pelo viés dos conteúdos, 

temas, categorias, sistemas, conceitos e teorias próprios da Filosofia. Se assim não o 

fosse, a Filosofia como componente curricular obrigatório não teria sentido. É por ter 

linguagem, conteúdos e métodos específicos que esse componente curricular deve 

configurar-se como obrigatório no currículo do Ensino Médio de modo que se garanta 

carga horária e profissionais habilitados – com formação filosófica e pedagógica – para 

esse propósito. 



58 
 

É, portanto, tarefa do ensino de Filosofia fornecer um aparato teórico, com base 

na própria Filosofia, para a superação do senso comum que pretende romper 

praticamente com as amarras da alienação.  

 A Lei no 11.684/2008 garante o acesso ao ensino de Filosofia, todavia, para que 

esse ensino cumpra o seu papel no nível Médio de propiciar ao aluno “uma formação 

filosófica básica que vá além desse filosofar do senso comum” (SILVEIRA, 2007, p. 

111), perpassa pelo profissional que assume a função de ser professor de filosofia no 

nível Médio.  

 

1.3 O Ensino de Filosofia e o currículo 

 Advogamos que o Ensino Médio tem por objetivo formar alunos que não só 

saibam “como fazer”, mas “por que e para quê fazer”. Por isso, o ensino de Filosofia é 

necessário na medida em que o conhecimento filosófico possibilita o desvelar da 

realidade na qual se está imerso, ultrapassando o imediatismo, a fragmentação, o 

consumismo, a falta de sentido, os falsos sentidos, a ingenuidade intelectual, a 

doutrinação e a alienação. Esse entendimento se dá pela ação filosófica: o filosofar.  

[...] o processo de filosofar, entendido como a construção de um caminho que 
ajude a pessoa a pensar criticamente, criando uma estrutura cognitivo-
reflexiva que lhe permita compreender a realidade em sua complexidade, 
aguçando-lhe o juízo, a habilidade analítica, o horizonte de compreensão e de 
construção de sentido ante os desafios da sociedade e do mundo 
contemporâneo. (GHEDIN, 2009, p. 37) 

 Mas seria o caso então de promover o filosofar nas aulas de Filosofia do Ensino 

Médio? Essa questão nos remete a outra de cunho mais epistemológico: o que 

entendemos por ensino de Filosofia? Pressupomos que questões sobre o quê, como, para 

quê e para quem ensinar estão ligadas à concepção que se tem do ensino de Filosofia e 

aos objetivos que se pretende alcançar com ele. 

Nesse sentido, consideramos importante refletir sobre a seleção dos conteúdos e 

as suas abordagens didático-metodológicas já que elas podem revelar a que tipo de 

projeto cultural o ensino de Filosofia pode estar a serviço. Sabemos, entretanto, que não 

são apenas os conteúdos e as suas abordagens que determinam a educação, mas 

entendemos que esses dois elementos, por envolverem diversos agentes e contextos, são 

relevantes para nossa reflexão. 

Gimeno Sacristán (1998) adverte que para entender a educação é necessário 

compreendê-la como atividade, como conteúdo e como elementos e agentes que 
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determinam a atividade e o conteúdo. O ensino não se restringe apenas a uma forma 

técnica ou metodológica; ele não é uma atividade vazia e neutra, ao contrário, transmite 

significados para quem o pratica e para quem o recebe. Diante disso, temos como 

propósito compreender o tipo de relação que se estabelece entre o professor de Filosofia 

no Ensino Médio e a seleção de conteúdo e as suas abordagens didático-metodológicas. 

 Primeiro, compreendemos a educação escolar como algo datado, que se dá em 

um tempo e em um espaço específico. O currículo escolar, por sua vez, é uma seleção 

limitada do conhecimento, da cultura, da sociedade que persegue determinado objetivo. 

Compreender a educação escolar requer, pois, compreender o tipo de projeto cultural ao 

qual ela está a serviço.  

Esclarecer quais são as finalidades assumidas para a escolarização, explicitar 
quais são os seus conteúdos, descobrir como são assumidas e colocadas em 
prática pelos professores é penetrar nas razões mais profundas da ação das 
instituições. Que teoria ou princípio de ação para a educação pode ser mais 
importante que a função para a qual acreditamos que as escolas existem? Este 
é mais um capítulo das relações entre idéias-motivos e práticas, pois a sua 
razão de existir é a obediência a um projeto cultural. (GIMENO 
SACRISTÁN, 1999, p. 148) 

 Portanto, ao nos referirmos ao ensino de Filosofia no currículo do nível Médio 

estamos falando, também, da seleção do conhecimento a ser trabalhado nesse tempo e 

espaço e que almeja alcançar determinado objetivo. Essa escolha não é feita de maneira 

desinteressada; ela está pautada nas concepções políticas, sociais, culturais e 

epistemológicas de quem as pratica.  A seleção dos conhecimentos constitui importante 

questão no campo do currículo. Essa seleção não é desprovida de interesses 

evidenciados ou ocultos, tampouco se realiza à margem do seu tempo e do seu contexto 

social e cultural. 

 Mas a quem compete a referida seleção? A uma diretriz curricular nacional ou a 

uma estadual? E o projeto político-pedagógico? O que compete ao professor? E ao 

aluno? Apesar de reconhecermos a relevância de tratar sobre todos esses agentes, nosso 

trabalho limita-se a abordar o que entendemos ser incumbência do professor nesse 

processo. Valemo-nos desses outros agentes como referenciais para nossa reflexão. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEMs) definem 

a organização do conteúdo curricular em três grandes eixos, as chamadas de áreas do 

conhecimento: a) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; b) Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; e c) Ciências Humanas e suas Tecnologias.  
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As Diretrizes Nacionais preveem ainda que o currículo tenha uma parte 

diversificada; entretanto, ela deve ligar-se à Base Comum Nacional ao menos em 75%. 

Para Nereide Saviani (2003), é importante e necessário que existam referenciais 

curriculares básicos, entretanto, esses devem extrapolar a grade de matérias ou áreas de 

estudo. As Diretrizes Nacionais, ao preverem que o currículo tenha uma parte 

diversificada (25%), tentam resguardar a identidade de cada Unidade Escolar com o 

propósito de atender às suas características regionais, sociais, culturais e econômicas. 

Cabe à Diretriz Curricular Nacional garantir uma base comum do que será ensinado nas 

escolas. É preciso haver certa “identidade” do ensino nacional, que irá servir como 

referencial para elaboração dos currículos estaduais e, também, para as unidades 

escolares e seus professores.  

 Essa assertiva é corroborada por Cury (2009), ao salientar que, por ser uma 

República Federativa, os estados e municípios brasileiros devem ser submetidos à 

Federação de modo a propiciar certa identidade nacional. No entanto, as 

particularidades de cada ente federado devem ser levadas em consideração, pois “o 

brasileiro deve estar no goiano, no gaúcho, no cearense, no paulista e no amazonense. 

Ao mesmo tempo, o sulista e o nortista devem estar no brasileiro” (CURY, 2009, p. 24).  

 Na linha desse mesmo raciocínio, as diretrizes estaduais ou municipais 

também servem como referencial para a elaboração dos currículos nas unidades 

escolares. Assim, a intenção de uma matriz curricular estadual é aproximar 

peculiaridades socioculturais de cada Estado da Federação às diretrizes nacionais. Os 

programas curriculares locais devem ser elaborados respeitando-se essa base comum. 

 Uma nova adaptação às diretrizes nacionais/estaduais deve ser feita em cada 

Unidade Escolar. É por meio do projeto político-pedagógico de cada escola que essas 

diretrizes podem estabelecer o diálogo entre o projeto educacional nacional/estadual e 

as particularidades de cada escola. 

 A seleção dos conteúdos deve ser construída em Rede e pautada no diálogo e 

na reflexão – o que é fundamental para a garantia de que esse processo não seja 

realizado apenas como imposição exterior à escola ou que a escola se feche nela mesma 

e permaneça alheia ao projeto nacional. 

Esse é um e o primeiro desafio de toda e qualquer nação que se paute pelo 
regime federativo. O extremismo de um ou outro dos pólos da relação própria 
do pacto federativo ou conduz à centralização que, ao homogeneizar, revoga 
a autonomia dos entes federativos ou conduz a uma tal autonomia, próxima 
de soberania, que conduz à dispersão anárquica. (CURY, 2009, p. 24) 
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 Então, qual deve ser o papel do professor nesse processo? Qual é a sua 

responsabilidade? Como dissemos, as diretrizes curriculares, tanto as nacionais como as 

estaduais, devem constituir-se como referenciais. Não defendemos que o professor deva 

ser o único responsável pela seleção de conteúdos. Delegar a ele toda a responsabilidade 

pode incidir em dois riscos. O primeiro risco consiste em não assegurar um mínimo 

comum com certa linearidade a todos os alunos. Por exemplo: o aluno da escola X teve 

um professor de Filosofia no primeiro ano do Ensino Médio, outro professor no 

segundo ano e ainda um terceiro no último ano. O primeiro professor, quando fez suas 

opções pelos conteúdos, colocou o conteúdo Y para o primeiro ano; o segundo e o 

terceiro professor utilizam o mesmo conteúdo nos segundos e terceiros anos, 

respectivamente. Pode acontecer de o aluno passar três anos a “aprender” com o mesmo 

conteúdo. É claro que as abordagens e os comentários podem ser diferentes, porém, de 

qualquer maneira, estaríamos negando aos alunos a possibilidade de novos 

conhecimentos, enquanto alunos de outras escolas e de outros professores o tiveram. 

 O segundo risco incide em tornar o ensino de Filosofia aulas de doutrinação. 

O professor pode optar por temas ou por autores convergentes em determinada direção, 

a qual ele entende como verdadeira. Essa unilateralidade pode levar o aluno a acreditar 

na existência de apenas uma visão sobre as coisas e que esse modo apresentado nas 

aulas constitui-se como “verdadeiro”.  

 Não estamos dizendo que a seleção de conteúdos e a postura do professor 

devam ser neutras, mas que o professor deve explicitar suas posições de forma crítica, 

democrática e responsável. As posições defendidas pelo professor não devem compor 

verdades absolutas e indiscutíveis; para isso, é preciso que elas sejam colocadas em 

diálogo com seus antagonistas.  

A escolha do conteúdo curricular deve ser feita não só pelos agentes externos à 

escola, mas, também, pelos diversos agentes que fazem parte dela. Com o intenso 

diálogo entre os que prescrevem o currículo e os membros da educação escolar.  

 Montar um roteiro predeterminado de como dar aulas de Filosofia seria, assim, a 

morte do próprio exercício filosófico. Definir como o professor deve proceder nas aulas 

de Filosofia, enviar-lhe material pronto e sem a sua participação no processo de 

discussão, ditar-lhe em quanto tempo e quais atividades devem ser promovidas, bem 

como dar-lhe prontas as questões para avaliar os alunos, são atitudes que não condizem 

com o próprio processo do filosofar.  
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 A propósito de imposições realizadas “de cima para baixo”, Gimeno Sacristán 

(2007, p. 129) diz: “fazê-lo é ineficaz, limita os professores e tira-lhes a 

responsabilidade de sua própria prática, oficializa modismos passageiros, cria 

insegurança, confusão, etc.”.  

 Devem-se possibilitar a esse profissional elementos para que ele mesmo possa 

criar e ajustar seus instrumentos e estratégias de trabalho, tal como o currículo a ser 

trabalhado: “Assim o professor-filósofo é também um artesão. Ele confeccionará 

exercícios, selecionará textos, criará atividades e jogos. E assim, exercitando sua 

criatividade, será também modelo de criatividade” (ASPIS, 2004, p. 315). Para tanto, o 

docente necessita de conhecimentos específicos sobre a sua área de atuação, ou seja, é 

preciso que esse profissional tenha formação filosófica e pedagógica adequada para 

atuar com autonomia. 

 A formação específica em nível superior para professores não é condição 

suficiente para que a aprendizagem se concretize, entretanto, é uma condição necessária 

para tal. O domínio dos conteúdos, do método e da linguagem específicos a cada área é 

fundamental para o exercício da docência. A aprendizagem não acontece somente na 

escola, tampouco é proporcionada exclusivamente pelo professor; todavia, no ambiente 

escolar, o professor é agente essencial desse processo. Para ensinar algo é preciso 

dominá-lo em seus conteúdos específicos, pois ninguém ensina o que não sabe. 

 Associada à problemática da seleção dos conteúdos estão as abordagens 

didático-metodológicas que esses conteúdos recebem do professor. Souza (1995) 

apresenta, com apoio em Severino (1989, p. 2), quatro possíveis abordagens para o 

ensino de Filosofia para o nível Médio, conforme descritas a seguir:  

Abordagem sistemática  

Repousa sobre uma concepção da filosofia enquanto um conjunto de 
conhecimentos previamente organizados e estruturados que privilegia a 
forma em detrimento do conteúdo. Tal conjunto é apropriado pelo aluno 
como um saber pronto e atemporal, de maneira pouco criativa, 
transformando-o em mero repetidor de teorias culturalmente consolidadas. 

Abordagem histórica 

Encara a filosofia como uma manifestação cultural que se apresenta ao longo 
do tempo, fruto da reação do pensamento humano perante os acontecimentos 
presentes nos diferentes momentos do processo histórico e social, que evolui 
e se transforma continuamente. À medida que procura evidenciar a maneira 
peculiar como cada homem foi enfrentando os problemas apresentados no 
decurso de sua existência, essa abordagem incita o aluno a encarar o ato de 
filosofar como resposta criativa aos problemas e situações novas. 
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Abordagem temática 

Apresenta a filosofia como um esforço de reflexão sobre problemas que 
desafiam a consciência humana atual. Convida o aluno a fazer filosofia e a 
apreender o processo de filosofar, tomando como ponto de partida os 
problemas que ele enfrenta em sua experiência cotidiana. Dessa maneira, 
parte-se de uma experiência concreta para se chegar à elaboração conceitual 
que se apresenta como solução, como resposta aos desafios lançados pela 
experiência. 

Abordagem textual 

Retoma e acompanha o processo instaurador da reflexão filosófica de um 
pensador, expressos em suas obras escritas. Assim, o aluno aprende a 
filosofar por meio da leitura e análise dessas obras que lhe revelam o 
pensamento do autor. Este passa a servir de guia para o aluno repensar os 
seus próprios problemas sob uma nova luz. (SOUZA, 1995, p. 10) 

 Cada uma dessas modalidades de abordagem revela não apenas uma opção pelos 

métodos ou pelos conteúdos a serem trabalhados nas aulas de filosofia, mas o quê se 

entende e o quê se pretende com o ensino de Filosofia para o nível Médio. Entendemos 

que cada uma dessas abordagens possa ora contribuir, ora descaracterizar o ensino de 

Filosofia no nível Médio tal como o concebemos: um conhecimento que a partir dos 

seus conteúdos específicos nos possibilita compreender, desvendar e intervir na 

realidade tornando-nos seres mais reflexivos, criativos e autônomos.  

 O Ensino de Filosofia no nível Médio deve ser tratado pelo professor da 

disciplina em consonância com alguns pressupostos apontados por Gallo (2007) e por 

Silveira (2007), com os quais concordamos e refletimos.  

 Esse ensino deve ser compreendido como um processo e como uma atividade. 

Não se trata de um emaranhado de conteúdos a ser transmitido e reproduzido. Ensinar 

Filosofia é ensinar a filosofar: a história da Filosofia se faz de pensamentos constantes e 

concomitantes a essa história; ela não tem fim, pois sua construção é um processo 

contínuo (GALLO, 2007).  

 Para Silva (1986), a história da Filosofia pode ser abordada como centro ou 

como referencial. No primeiro tipo de abordagem o objetivo é colocar os alunos em 

contato com os filósofos, seus sistemas e problemas em ordem cronológica. No 

segundo, utilizam-se temas filosóficos e recorre-se à história da Filosofia para obter os 

subsídios teóricos para discutir e repensar esses temas. 

 Esse pressuposto mostra-se relevante quando compreendemos a Filosofia como 

um conhecimento acumulado historicamente e que por isso requer a identificação e a 

compreensão dos conhecimentos consagrados na tradição filosófica por parte de quem a 

estuda ou de quem se propõe a ensiná-la. De acordo com Gallo (2007, p. 16), “não 
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temos o direito de querer que nossos alunos ‘reinventem a roda’ em Filosofia [...] é 

preciso que tenham acesso ao conhecimento historicamente produzido [...] Assim 

ensinar filosofia é também ensinar história da Filosofia”. 

Parte do conteúdo da educação escolar diz respeito à transmissão, à assimilação 

e à apropriação dos conhecimentos acumulados social e historicamente. Para Gimeno 

Sacristán (1999, p. 154), “o que a educação primeiramente transmite a cada ser humano 

é que não somos únicos, não somos iniciadores de nossa linhagem e devido a ela nos 

abrimos ao tempo”. 

 Partimos do princípio de que não há cisão entre ensinar filosofia e ensinar a 

filosofar – e isso significa dizer que o filosofar é a própria ação do sujeito que entra em 

contato com os conteúdos filosóficos. De acordo com Silveira (2007), o aluno, ao entrar 

em contato com o conteúdo filosófico – por meio das obras dos filósofos –, entra 

também em contato com um método de reflexão, já que nesse contato estão presentes a 

forma de pensar, de organizar as ideias e de argumentar desse autor. 

 O contato com as obras dos filósofos são indispensáveis às aulas de filosofia. 

Como já dissemos, promover a criticidade, a reflexão, a criatividade, a autonomia etc. 

não é tarefa exclusiva do ensino de Filosofia. O que lhe é peculiar é promovê-las pelo 

viés do conteúdo filosófico. 

 Ao defendermos os conteúdos e métodos específicos do ensino de Filosofia, não 

estamos apregoando a transmissão ou a memorização mecânica de conceitos e teorias. 

Entendemos que deve haver uma mediação entre o conhecimento espontâneo ou 

popular e o conhecimento sistematizado, este último transmitido pela escola. Para 

Moreira e Candau (2007), os conhecimentos social e historicamente produzidos são 

indispensáveis para que se promova a aprendizagem. Segundo esses autores, a educação 

deve possibilitar ao estudante transcender àquilo que lhe é dado pela realidade imediata, 

transformando e criando, por meio dos conhecimentos socialmente produzidos, a si 

mesmo e ao mundo que o cerca.  

Entretanto, para que a educação cumpra esse papel, é mister a seleção de 

conhecimentos relevantes, de modo que sua organização e distribuição propiciem a eles 

serem apreendidos, bem como passíveis de crítica.  

Não é por acaso que uma crítica muito frequente é dizer que os 
conhecimentos escolares são, em muitos casos, caricaturas do conhecimento. 
Os critérios de seleção, o fato de que se escolham recortes de disciplinas 
isolados de marcos mais gerais de compreensão, querer lecionar muitas 
coisas ao mesmo tempo (sem tempo de se deter nos temas), o fato de se 
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distribuir os saberes em cursos, níveis, etc. (nem sempre devidamente 
conectados entre si), são razões que nos evidenciam que a cultura contida no 
currículo é um saber “curricularizado” se nos permitem a expressão. 
(GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 128) 

Para se transformarem em conhecimentos escolares, os conhecimentos 

socialmente acumulados passam por um processo de descontextualização e 

recontextualização. Como já foi mencionado, sendo o conhecimento resultado da ação 

humana, ele se realiza em um tempo e um espaço marcado. Portanto, não é possível 

recriar de forma exata o seu contexto de origem. 

Ao se tentar transmitir os conhecimentos dissociados dos seus processos e 

agentes de criação, o conhecimento é compreendido como algo definitivo e absoluto, 

não sendo passível de críticas ou transformações. Com isso, perde-se de vista o 

significado que o aluno atribui à sua leitura e à sua compreensão. 

Conhecimentos totalmente descontextualizados, aparentemente “puros”, 
perdem suas inevitáveis conexões com o mundo social em que são 
construídos e funcionam. Conhecimentos totalmente descontextualizados não 
permitem que se evidencie como os saberes e as práticas envolvem, 
necessariamente, questões de identidade social, interesses, relações de poder 
e conflitos interpessoais. Conhecimentos totalmente descontextualizados 
desfavorecem, assim, um ensino mais reflexivo e uma aprendizagem mais 
significativa. (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 24) 

A recontextualização, por sua vez, deve compreender o conhecimento como algo 

interpretável e provisório. Isso significa que se deve evitar reconstituí-lo sob uma ótica, 

caso contrário, ele poderá servir como instrumento de propagação ideológica e 

hegemônica. Outro problema que se apresenta no tocante às modalidades de abordagem 

do ensino de Filosofia refere-se à hipótese em que essa recontextualização é elaborada 

com base nos interesses imediatos dos alunos com a intenção de “motivá-los” ao seu 

estudo. Silveira (2007), ao problematizar o que significa esse “interesse dos alunos”, 

recorre ao dicionário Houaiss, identificando três significados para interesse: a) algo que 

tem importância ou utilidade; b) algo que diz respeito a outros; c) o que gera 

curiosidade, encanta, atrai ou prende. A esse respeito, disserta:  

Ora, os que defendem o ensino centrado no interesses dos alunos parecem 
tomar o verbo apenas nesse último sentido. Contudo pode haver assuntos de 
seu interesse, que lhes sejam úteis, ou lhes digam respeito (os dois primeiros 
exemplos) sem que, no entanto, despertem sua curiosidade de imediato. 
Assim, [...] entendido apenas no terceiro sentido, implica em correr o risco de 
excluir do conteúdo temas relevantes para sua formação, a qual, assim, seria 
empobrecida, a pretexto, paradoxalmente, de satisfazer-lhes o interesse. 
(SILVEIRA, 2007, p. 97) 

 O ser humano não está historicamente determinado, mas ele transforma e é 

transformado de acordo com o ambiente onde vive e com as relações sociais que 



66 
 

participa; assim, o interesse, o gosto, as necessidades por alguma coisa, apesar de 

parecerem algo subjetivo, podem na verdade ser produtos da influência da ideologia 

dominante. “Aos adolescentes interessa sexo, igualdade, violência, paz, ética cotidiana, 

relações raciais, lei e ordem, a vida nas cidades, etc. Sobre esses temas pode-se construir 

o currículo das ciências humanas” (GIMENO SACRISTÁN, 2007, p. 83); porém, cabe 

ao ensino de Filosofia não só problematizar esses interesses como mostrar a esses 

jovens mais do que isso. 

 Em suma, propugnamos que o professor de filosofia no exercício de ensinar não 

pode e não deve restringir-se ao uso desarticulado das abordagens didático-

metodológicas – sistemática, histórica, temática, textual –, pois isso conduziria à 

fragmentação do próprio conteúdo filosófico. Fazê-lo dessa maneira significa subtrair 

do ensino de Filosofia o que lhe é mais peculiar: seu caráter abrangente de tratar os 

assuntos e os problemas que se apresentam sob várias óticas, com base na reflexão e no 

diálogo entre os estudantes, o professor e os textos filosóficos no intuito de produzir 

novas ideias, conceitos ou teorias e significados que possam ser compartilhados. 
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CAPÍTULO 2 

O ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO 

 

 

2.1 Os caminhos da pesquisa 

Em linhas gerais, a abordagem metodológica aqui apresentada, considerados 

seus objetivos, pode ser classificada como quanti-qualitativa. Na primeira etapa deste 

trabalho procedemos à revisão da literatura acadêmica e à escolha das fontes 

bibliográficas/documentais sobre o tema pesquisado; na segunda, realizamos a coleta de 

dados quantitativos para serem analisados qualitativamente e, por fim, aplicamos 

questionários escritos e fizemos entrevistas orais para subsidiar nossa análise.  

 

2.1.1 Revisão da literatura acadêmica e pesquisa bibliográfica  

 Na primeira fase o procedimento técnico fundamentalmente utilizado foi a 

pesquisa bibliográfica. Para esse levantamento examinamos os bancos de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). O objetivo foi mapear os 

temas recorrentes alusivos ao ensino de Filosofia no nível Médio no período de 2000 a 

2011. Encontramos oito teses de Doutorado e 32 dissertações de Mestrado que 

abordavam o tema, sendo essas pesquisas realizadas em 24 Instituições de Ensino. As 

universidades públicas são responsáveis por 57,5% do total dessa produção.  

 Em consulta ao banco de teses e dissertações da PUC/SP foram encontradas 

cinco produções que tratam sobre o tema do ensino de Filosofia no nível Médio, sendo 

todas elas dissertações. Quatro são oriundas do Programa de Educação: História Política 

e Sociedade e uma do Programa de Psicologia da Educação. Do total das 40 

teses/dissertações encontradas, nenhuma estava inserida em um programa de Pós-

graduação em Filosofia. 

Durante a pesquisa bibliográfica utilizamos também consultas em sites 

bibliográficos, como Google, Dedalus, Scielo, Domínio Público, Portal de Periódicos 

Capes, portal do Inep/MEC e portal da SEE-SP.  
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 Conforme salientado na Introdução, a temática sobre o ensino de Filosofia é 

recente8. Isso contribui para que, apesar de as produções acadêmicas a esse respeito não 

serem numerosas, possamos considerá-las muito relevantes.  

 A leitura dos resumos possibilitou-nos constatar que as preocupações mais 

recorrentes nesses estudos versam a respeito: a) da importância do ensino de Filosofia 

para a formação do jovem, com 14 produções; b) da busca do entendimento 

metodológico para o ensino de Filosofia, com 12 produções; c) de reflexões acerca do 

conteúdo a ser ensinado e sobre o currículo, com seis produções. Por fim, 

acrescentamos à divisão proposta por Gelamo (2010) as produções que têm seu foco no 

professor de Filosofia e na sua formação. Essas últimas produções somam oito entre as 

40 teses e dissertações encontradas. 

Com a análise dos resumos, observamos que as produções mais próximas do 

objeto de nossa pesquisa eram as dissertações de Mestrado realizadas em 2003 por 

Pedro Ergnaldo Gontijo na Universidade de Brasília, intitulada Os professores de 

Filosofia e os sentidos de suas práticas docentes no Ensino Médio regular das escolas 

públicas do Distrito Federal, e por Sofia Alves Gaudencio Coelho na Universidade de 

São Paulo, sob o título Dificuldades, dilemas e paradoxos no ensino da filosofia no 

contexto da reforma educativa. 

Para subsidiar nossa compreensão acerca do tema Ensino de Filosofia no Nível 

Médio, recorremos a pesquisas, nos sites citados, em artigos e livros que tratavam sobre 

os seguintes assuntos: Ensino Médio; legislação educacional; currículo; políticas 

públicas e reformas educacionais. Com base nesse levantamento, escolhemos os textos 

que sustentaram a nossa pesquisa. O Quadro 2.1, na página a seguir, indica a quantidade 

de artigos e livros eletrônicos consultados.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 O texto mais antigo sobre o tema do Ensino de Filosofia no Brasil que encontramos é de 1955 e foi 
escrito por Jean Maugüé sob o título O ensino da filosofia: suas diretrizes. (Disponível em: 
<http://www.fflch.usp.br/df/pet/textos/mauguee-jean-ensino-de-filosofia-suas-diretrizes>. Acesso em: 27 
mar. 2010.)  
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QUADRO 2.1 – Quantidade de livros e artigos online consultados no levantamento 

bibliográfico desta pesquisa 

Tema Artigo Livros Total 

Ensino de Filosofia 39 1 40 

Ensino Médio 3 4 7 

Currículo 6 5 11 

Políticas públicas e reformas educacionais 15 - 15 

TOTAL 63 10 73 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os textos selecionados por meio do levantamento bibliográfico (impresso e 

online) ratificaram que a problematização do tema teve foco variado diante do contexto 

histórico pelo qual passou esse componente curricular em função de suas inclusões e 

extrações do currículo da escola média brasileira.  

Do início dos anos 1980 até a promulgação da LDBEN/1996, o debate girou em 

torno da importância do ensino de Filosofia para a formação crítica, participativa, 

democrática da sociedade9, bem como dos conteúdos e métodos para seu ensino.  

Em seguida, outros textos surgiram, apresentando as preocupações mais 

relevantes sobre o lugar do ensino de Filosofia no currículo nacional diante da 

LDBEN/1996 e a defesa de seu ensino como obrigatório. Esse debate ganhou força e 

notoriedade durante os anos de 1990 e na década de 200010.  

Até a promulgação da Lei da obrigatoriedade da Filosofia como componente 

curricular da escola média brasileira em 2008, esses foram os focos da produção 

acadêmica na área. Cabe ressaltar que, a partir de meados da década de 2000, as 

produções focam fortemente na formação inicial dos professores de Filosofia11. 

Nosso trabalho é permeado, no que tange ao ensino de Filosofia no nível Médio, 

pelos textos presentes no periódico Cadernos Cedes, v. 24, n. 64, de set./dez. 2004, em 

especial nos textos: O ensino de Filosofia no Brasil: um mapa das condições atuais 

(Altair Fávero et al.); Ensino de Filosofia no ensino Médio nas escolas públicas no 
                                                           
9 Sobre esse período destacamos os textos de Cartolano (1985), Filosofia no ensino de 2o grau; e Arantes 
et al. (1995), A filosofia e seu ensino. 

10 Destacamos aqui os textos de Alves (2002), A filosofia no ensino médio: ambiguidades e contradições 
na LDB; e de Fávero et al. (2004), O ensino de filosofia no Brasil: um mapa das condições atuais. 

11 O texto de Tomazetti (2002), Filosofia no ensino médio e seu professor: algumas reflexões, é bastante 
expressivo nesse sentido. 
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Distrito Federal: histórias práticas e sentidos em construção (Pedro Gontijo e Erasmo 

B. Valadão); O professor de Filosofia: o ensino de Filosofia no ensino Médio com 

experiência filosófica (Renata P. L. Aspis); O ensino de Filosofia e a criação de 

conceitos (Simone Gallina, 2004). A pesquisa é permeada, ainda, pelos livros presentes 

na coleção Filosofar é preciso da Editora Loyola, com destaque para os títulos: Da 

Filosofia como disciplina: desafios e perspectivas (2011); A Filosofia e seu ensino: 

caminhos e sentidos (2009); Filosofia na escola: diferentes abordagens (2008); e 

Filosofia no ensino Médio: temas, problemas e propostas (2007). 

 

2.1.2 Pesquisa documental 

Após a pesquisa bibliográfica, partimos para a pesquisa documental, recorrendo 

a consultas nos sites do MEC (www.mec.gov.br) e da SEE-SP 

(www.educacao.sp.gov.br), assim como no site do Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo (www.apeoesp.org.br) para subsidiar as questões 

atinentes à legislação educacional.  

Os documentos legais analisados com enfoque no ensino de Filosofia foram: Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996; Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio de 1998; Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio de 2000; Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 

2006; Parecer no 38/2006, que altera a LDBEN/1996 para incluir a Filosofia nos 

currículos do Ensino médio; Lei no 11.684/2008, que determina a Filosofia como 

componente curricular obrigatório no Ensino Médio brasileiro; Unificação de 

Dispositivos Legais e Normativos Relativos ao Ensino Fundamental e Médio do Estado 

de São Paulo (2010). 

Sobre as questões estatísticas, servimo-nos das informações disponíveis nos sites 

do Inep (www.inep.gov.br) e do IBGE (www.ibge.gov.br). Os dados estatísticos 

específicos sobre a educação estadual paulista foram consultados no Cadastro Funcional 

da Educação da SEE-SP e nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica 2007 a 2009. 

Esta pesquisa baseia-se, sobretudo, em dados primários, já que os dados aqui 

apresentados sobre o perfil do docente de Filosofia da Rede Estadual paulista não se 

encontram disponíveis nem em documentos eletrônicos, nem em documentos 

impressos. Conforme salientado, procuramos dar a esses dados um tratamento de cunho 

qualitativo. Gatti (2006, p. 28) entende que:  
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[…] os conceitos de quantidade e qualidade não são totalmente dissociados, 
na medida em que, de um lado, a quantidade é uma interpretação, uma 
tradução, um significado que é atribuído a grandeza com que um fenômeno 
se manifesta (portanto é uma qualificação dessa grandeza), e de outro, ela 
precisa ser interpretada qualitativamente, pois, em si, seu significado é 
restrito. Por outro lado, nas abordagens qualitativas, é preciso que o evento, o 
fato, se manifeste em uma grandeza suficiente para sua detecção – ou seja, há 
uma quantidade associada aí.  

Dessa forma, nossa pesquisa não se atém apenas aos dados quantitativos, apesar 

de nos utilizarmos de instrumentos “numéricos” como tabelas, gráficos e índices 

percentuais; tampouco se limita a reescrever trechos de livros, reportagens ou 

documentos. Nosso esforço se concentra em usar esses instrumentos e dados e, por meio 

deles, fazer mediações interpretativas, críticas, análises e inferências a fim de lançar 

nova luz sobre o fenômeno estudado.  

 

2.1.3 Procedimento para coleta e a análise dos dados 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), podemos reunir os métodos de 

recolhimento de dados nas pesquisas educacionais qualitativas em três grandes grupos: 

a observação, o inquérito12 (oral ou escrito) e a análise de documentos.  

Procuramos compreender os dados levantados nesta pesquisa sob o viés da 

análise de conteúdo. De acordo com Franco (2007, p. 12), a análise de conteúdo tem 

como ponto de partida a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, 

figurativa, documental ou diretamente provocada. Essas mensagens estão 

necessariamente vinculadas às condições sociais de quem as produziu.  

 Bardin (1977, p. 95-102) apresenta três fases da análise de conteúdo. A primeira 

consiste em recolher, organizar e escolher os documentos a serem submetidos à análise, 

à formulação das hipóteses e dos objetivos e, também, à elaboração dos indicadores que 

subsidiam a interpretação final. A esse processo o autor dá o nome de “pré-análise”. 

 A segunda fase, chamada de “exploração do material”, trata de codificar e 

enumerar os materiais pré-analisados com o propósito de defini-los sistematicamente 

em categorias. “A categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de reagrupamento baseado em 

analogias, a partir de critérios definidos” (FRANCO, 2007, p. 59). Essas categorias 

                                                           
12 Optamos por usar, no corpo deste trabalho, a nomenclatura questionário para designar inquérito escrito 
e entrevista para designar o inquérito oral por consideramos que esses termos apresentam um caráter 
menos impositivo do que aqueles usados originalmente pelos autores. 
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podem ser elaboradas a priori, quando elas e seus indicativos são predeterminados pelo 

pesquisador; ou a posteriori, quando elas surgem do conteúdo das respostas dos 

pesquisados (FRANCO, 2007, p. 60-32). 

 Por derradeiro, o tratamento dos resultados obtidos e sua interpretação compõem 

a última fase da análise de conteúdo. Nesse momento, o pesquisador procura fazer 

interpretações e inferências com base na categorização realizada. 

Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida após um 
tratamento inicial) é a primeira etapa necessária e se a interpretação (a 
significação concedidas a essas características) é a última fase, a inferência é 
o procedimento intermediário que vai permitir a passagem, explicita e 
controlada, da descrição à interpretação. Produzir inferências é, pois, la 
raison d´etre da análise de conteúdo. É ela que confere a esse procedimento 
relevância teórica, uma vez que implica pelo menos uma comparação, já que 
a informação puramente descritiva, sobre o conteúdo, é de pequeno valor. 
(FRANCO, 2007, p. 29-30) 

 A Figura 2.1 ilustra o processo de construção da análise de conteúdo segundo 

Bardin (1977):  

 

 
FIGURA 2.1 – Desenvolvimento de uma análise. 

Fonte: Bardin (1977, p. 102). 
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2.1.4 Procedimento de coleta: dados estatísticos  

O primeiro procedimento para a coleta de dados que utilizamos, segundo os 

conceitos de Bogdan e Biklen (1994), foi o da análise de documentos. A coleta desses 

dados ocorreu quando, após contato telefônico, enviamos um e-mail para o 

Departamento de Recursos Humanos (Drhu) da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo em que solicitávamos informações sobre os professores com atribuições de 

aulas de filosofia. As informações recebidas estavam em uma planilha em arquivo no 

formato Excel®.  

O tratamento dado a essa planilha foi, inicialmente, excluir os nomes duplicados 

e tabulá-los. Essa tabulação nos permitiu tornar manejáveis os dados recolhidos, 

identificá-los e classificá-los nas seguintes categorias para análise: a) sexo; b) idade; c) 

categorias funcionais/jornadas de trabalho; d) tempo na docência; e) motivos de 

afastamento; f) formação inicial; g) pós-graduação; h) tempo de duração da licenciatura; 

i) tipo de instituição na qual foi realizada a licenciatura. Após a categorização, passamos 

a relacionar esses dados entre si a fim de lhes conferir significados relevantes para com 

o problema pesquisado.  

Durante o processo de interpretação do perfil do docente traçado com base nos 

dados coletados, sentimos a necessidade de agregar à análise documental dados que nos 

possibilitassem extrapolar a simples “representação condensada da informação, para 

consulta e armazenagem [...] para evidenciar os indicadores que permitiam inferir sobre 

uma outra realidade que não a da mensagem” (BARDIN, 1977, p. 46). Elegemos o 

questionário e a entrevista como os procedimentos de coleta que nos propiciaria 

evidenciar, para além do perfil estatístico, aquilo que esses docentes pensam sobre o 

ensino de Filosofia no nível Médio.  

 

2.1.5 Procedimento de coleta de dados: questionários 

Para nos aproximarmos da visão dos professores de Filosofia da SEE-SP sobre o 

ensino de Filosofia no nível Médio, elaboramos um questionário, encaminhado aos 

docentes de Filosofia da Diretoria de Ensino de Carapicuíba13, juntamente com uma 

carta de apresentação (Apêndice E). O questionário (Apêndice F), composto por quatro 

questões abertas, tinha por objetivo relacionar e analisar as informações colhidas, suas 

                                                           
13 Escolhemos a DE de Carapicuíba – que abrange os municípios de Cotia e Carapicuíba – porque a 
pesquisadora pertence a ela.  
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possíveis convergências, divergências, tendências e regularidades nas respostas obtidas 

com o perfil dos professores levantado neste trabalho. 

Entretanto, não obtivemos o sucesso esperado, no tocante ao retorno dos 

questionários. Fomos então, pessoalmente, à Diretoria de Ensino de Carapicuíba na 

tentativa de e enviar, por contato eletrônico (da DE), um formulário online para todas as 

83 escolas pertencentes a essa Diretoria, evidenciando assim que há um apoio 

institucional para a realização da pesquisa. Sem resposta dos professores, optamos por 

tentar novamente contato com as escolas – dessa vez, por telefone –, solicitando que 

confirmassem o recebimento do e-mail. Aproveitamos a oportunidade para reiterar o 

pedido de colaboração dos professores para nossa pesquisa. Mesmo após enviarmos o 

formulário online por meio da Diretoria e do contato telefônico com as escolas, 

obtivemos apenas 6 respostas. 

Uma nova tentativa foi encampada, dessa vez por meio de visita a 20 escolas do 

Município de Cotia para a entrega dos questionários impressos. Dos 20 instrumentos 

entregues, apenas dois foram devolvidos. Optamos, assim, por enviar o questionário 

online aos professores de Filosofia com os quais temos contato, independentemente da 

Diretoria de Ensino a que pertencem. Após esse procedimento, somaram-se 20 

respostas, distribuídas de acordo com a Diretoria de Ensino a que pertencem da seguinte 

maneira: nove em Carapicuíba; dois em Jundiaí; dois na Leste 4; e uma resposta de cada 

uma das Diretorias de Catanduva, Birigui, Ribeirão Preto, Santo André, Itapeva, Leste 1 

e Taubaté. 

Quais seriam os motivos para esses professores não terem interesse em participar 

deste estudo? Na breve reflexão apresentada a seguir, tentamos desvendar as causas que 

teriam sido responsáveis pela falta de interesse desses professores em colaborar com 

esta pesquisa. 

 A primeira hipótese levantada diz respeito à abordagem da pesquisa. A falta de 

esclarecimentos mais detalhados sobre o estudo em curso pode ter contribuído para que 

os professores não se sentissem mobilizados a participar. O próprio dia a dia dos 

professores – em especial os de Filosofia, que para manter sua carga horária são 

obrigados a trabalhar em várias escolas e assumir muitas turmas –, o que dificultou o 

contato direto com esses docentes nas escolas visitadas. Lembramos que nos segundos e 

terceiros anos há apenas uma aula de Filosofia na grade curricular, desse modo, para 

que o professor complete a jornada de 33 aulas semanais, terá entre 16 e 33 turmas. O 

tempo para a preparação das aulas, o deslocamento entre as escolas, a correção das 
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atividades propostas, entre outras coisas, fica prejudicado. Corrobora com essa hipótese 

a manifestação de um dos professores contatados, que nos enviou um e-mail em que 

relatava essa realidade, o que teria contribuído para que ele demorasse a responder à 

pesquisa. Dos questionários distribuídos pessoalmente nas escolas, apenas dois foram 

entregues de forma direta aos professores, e foram justamente esses os que retornaram 

preenchidos, o que confirma a hipótese de que o contato direto com o professor 

contribui para que ele se sinta mobilizado a participar. 

 Outra hipótese para a falta de interesse em participar do estudo pode ser 

explicada pelo fato de que as pesquisas realizadas pelas universidades, em rigor, estão 

distantes dos professores e das escolas. As causas dessa desse distanciamento podem ser 

assim esmiuçadas:  

a) Irrelevância para as escolas – As pesquisas realizadas nas universidades não 

demonstram ter importância acadêmica, científica e, em especial, relevância 

social para a comunidade escolar. A escola trabalha com base no que já lhe é 

familiar, como se entendessem que os assuntos mais recentes não têm conexão 

com a realidade vivida. Com certa frequência, então, existe uma desvinculação 

das universidades com os níveis básicos de ensino. 

[...] muitos professores sentem que a pesquisa educacional conduzida pelos 
acadêmicos é irrelevante para suas vidas nas escolas. A maior parte dos 
professores não procura a pesquisa educacional para instruir e melhorar suas 
práticas [...] Por outro lado, muitos acadêmicos nas universidades rejeitam a 
pesquisa dos professores das escolas por considerá-la trivial, ateórica e 
irrelevante para seus trabalhos. [...] professores e acadêmicos, percebem suas 
perguntas de investigação de um e de outro como irrelevantes, apesar de 
alguns exemplos isolados em que pesquisas de acadêmicos e de professores 
ultrapassaram a linha que as divide. Na maioria das vezes, tanto os 
pesquisadores ignoram os professores como os professores ignoram os 
pesquisadores. (ZEICHNER, 1998, p. 207) 

b) Falta de envolvimento dos professores – Os professores são tratados, em rigor, 

apenas como sujeitos pesquisados; eles não são, de fato, envolvidos na reflexão 

que a pesquisa propõe. Um discurso muito utilizado pelos professores – muitas 

vezes “falacioso” – é o de que quem faz pesquisa não está em sala de aula e, por 

isso, não sabe como as coisas acontecem na realidade; são demasiadamente 

teóricos e, portanto, pouco têm a contribuir na prática escolar. Além disso, ainda 

é predominante a visão de grande parte dos professores de que as teorias geradas 

com base nas pesquisas realizadas por acadêmicos não se ligam ao “chão da 

escola”, e, por isso, não querem participar de uma pesquisa que irá descrevê-los 

de forma negativa. “É comum ler na literatura acadêmica descrições de ações 



76 
 

que prejudicam as crianças e as mantêm oprimidas. Professores têm sido 

referidos como tecnocratas, sexistas, racistas, incompetentes e mediocremente 

superficiais” (NIDDINGS, 1986 apud ZEICHNER, 1998, p. 210). Decorre disso 

também a supervalorização, pelos professores, da prática em relação à teoria. 

Sendo assim, os aportes teóricos são entendidos como inúteis e desnecessários à 

prática docente.  

c) Inacessibilidade e pouca disseminação – Não há devolutivas dos resultados da 

pesquisa, pois esta fica restrita ao meio acadêmico. Além disso, o uso de 

“jargões” na redação dos textos também pode inviabilizar a acessibilidade desse 

tipo de estudo: 

Uma das principais razões para o ceticismo dos professores sobre pesquisa 
educacional é o uso de uma linguagem especializada no meio dos 
acadêmicos, que faz sentido somente para os membros de subcomunidades 
particulares de pesquisadores acadêmicos. Quanto mais abstrato o trabalho, 
mais alto seu status na hierarquia acadêmica; e, quanto mais útil e aplicável, 
mais baixo é seu status [...]. (ZEICHNER, 1998, p. 209) 

Faz-se oportuno salientar, ainda, que a pouca importância dada pelos órgãos 

governamentais às pesquisas acadêmicas é também dificultadora da sua 

acessibilidade. De acordo com Campos (2006)14, no Brasil, 

Principalmente a partir das reformas educacionais introduzidas na década de 
1990, observa-se que nas decisões de política educacional, muitas das 
propostas de mudanças e inovações originam-se de grupos desvinculados da 
universidade e da pesquisa acadêmica, muitos deles sem familiaridade com a 
educação enquanto campo de práticas e conhecimentos. Esses grupos tendem 
a buscar ou criar suas próprias fontes de dados e subsídios, levando a uma 
segmentação que separa a pesquisa acadêmica – vista como pouco útil para a 
tomada de decisões no campo das políticas educacionais – da pesquisa 
encomendada para rapidamente oferecer resultados que possam ser 
aproveitados por aqueles que decidem sobre o sistema de ensino. 

Dessa maneira, além dos professores, com frequência, não receberem do 

pesquisador uma devolutiva dos resultados da pesquisa realizada, eles deixam de 

acreditar na pesquisa acadêmica como ferramenta de fomento das políticas 

educacionais já que essas pesquisas não são, muitas vezes, utilizadas pelos que 

promovem tais mudanças.  

 

 

 

                                                           
14 Texto apresentado na Mesa-redonda A pesquisa na pós-graduação e seus impactos na educação, 
realizada na IV Mostra de Pesquisa em Educação, na PUC de São Paulo, em 29 de agosto de 2006. 



77 
 

2.1.6 Procedimento de coleta de dados: entrevistas 

 Diante da dificuldade para obter retorno dos questionários enviados, optamos 

por realizar entrevistas semiestruturadas, com as mesmas questões utilizadas no 

questionário. Trata-se, portanto, de quatro questões abertas cujo objetivo era fornecer 

mais informações a respeito do tema investigado. Com essa técnica, os entrevistados 

puderam discorrer sobre o tema da pesquisa respondendo às questões livremente. 

A principal vantagem da entrevista aberta e também da semi-estruturada é 
que essas duas técnicas quase sempre produzem uma melhor amostra da 
população de interesse. Ao contrário dos questionários enviados por correio 
que têm índice de devolução muito baixo, a entrevista tem um índice de 
respostas bem mais abrangente, uma vez que é mais comum as pessoas 
aceitarem falar sobre determinados assuntos (SELLTIZ et al., 1987 apud 
BONI; QUARESMA, 2005, p. 75) 

 A entrevista semiestruturada, no entanto, pode causar certa insegurança aos 

entrevistados no tocante ao anonimato, o que por vezes resulta na omissão de 

informações importantes, ou ainda, na recusa em participar da pesquisa. Essa última 

condição nos foi revelada por quatro professores que se recusaram a colaborar com a 

pesquisa com receio de que as informações por eles fornecidas pudessem prejudicá-los 

de alguma forma na função que ocupam. Ressaltamos que tanto os questionários quanto 

as entrevistas foram acompanhados do Termo de Livre Esclarecimento (Apêndice G), 

em que se assegura, dentre outras coisas, o anonimato dos participantes. 

 Durante todas as entrevistas, estivemos atentos e escutamos com apreço a 

narrativa dos entrevistados, procurando intervir o mínimo possível para não interromper 

o encadeamento de seu raciocínio.  

 O critério norteador da escolha dos entrevistados foi a familiaridade com o tema. 

Assim, entrevistamos 10 professores que lecionam Filosofia no nível Médio da Rede 

Estadual de São Paulo. Optamos por aqueles professores que atuassem na COGSP em 

face:  

a) do tempo disponível – as entrevistas foram realizadas durante a segunda semana 

de dezembro de 2011, período que coincidia com o fim das atividades escolares 

– isso porque, como relatamos na coleta dos questionários, os professores de 

Filosofia atuam, em rigor, em mais de uma escola, e já não há atividades letivas 

(conselhos de classe, reunião de pais, reunião pedagógicas etc.), o que nos 

possibilitou encontrá-los nas escolas, mas não em exercício na sala de aula e, 

portanto, com horários mais flexíveis para nos atender;  
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b) da proximidade geográfica – diante do pouco tempo que dispúnhamos, já que se 

tratava da última semana do ano letivo, escolhemos escolas próximas uma das 

outras para que pudéssemos recolher o maior número de entrevistas possíveis;  

c) do período em que lecionam – procuramos por professores que ministrassem 

aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno para diversificar a análise. 

 As entrevistas foram marcadas por contato telefônico durante as duas semanas 

que as antecederam. O resumo dos critérios utilizados são apresentados em combinação 

com os entrevistados, no Quadro 2.2.  

 

QUADRO 2.2 – Número de entrevistados segundo os critérios utilizados 

Entrevistado Data da Entrevista Diretoria de Ensino 
do entrevistado 

Período em que 
leciona 

Entrevistado 1  12/12 Carapicuíba Matutino 

Entrevistado 2  12/12 Carapicuíba Noturno 

Entrevistado 3  13/12 Leste 2 Diurno 

Entrevistado 4  13/12 Carapicuíba Noturno 

Entrevistado 5  14/12 Santo André Noturno 

Entrevistado 6  14/12 Leste 1 Vespertino 

Entrevistado 7 15/12 Leste 1 Vespertino 

Entrevistado 8 15/12 Leste 1  Matutino 

Entrevistado 9 16/12 Leste 4  Matutino 

Entrevistado 10 16/12 Carapicuíba Matutino 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O perfil estatístico apontou-nos algumas direções para a elaboração das questões 

que deram aporte para os questionários e para as entrevistas. 

 A primeira questão decorre de que a maior parte dos professores tem poucos 

anos de carreira, consequência do fato de que a Lei da obrigatoriedade do ensino de 

Filosofia é também recente – sua aprovação ocorreu em 2008. Em face dessa situação, 

elaboramos a seguinte questão: O que você pensa sobre a inserção da Filosofia como 

componente curricular obrigatório no Ensino Médio brasileiro? 
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 A segunda questão aponta para a problemática da formação do professor de 

Filosofia que ministra aula no Ensino Médio paulista. Essa questão versa, também, 

sobre a prática desse professor em sala de aula. Procurar entender a relação entre a 

formação acadêmica e a prática docente é a finalidade da questão assim elaborada, em 

duas etapas: Você participou de alguma atividade de formação continuada oferecida 

pela SEE ou de forma autônoma nos últimos três anos? Essas atividades foram úteis 

para a melhoria da sua prática em sala de aula? 

 A terceira pergunta tem por objetivo assinalar as dificuldades que esses 

professores encontram no cotidiano da sala de aula. O perfil estatístico traçado 

apresentou-nos alguns facilitadores e alguns dificultadores para o exercício da Filosofia 

no currículo do Ensino Médio paulista e foi assim elaborada: Quais as principais 

dificuldades que você encontra no exercício da docência? Essa pergunta permite-nos 

confrontar “os números” com a “voz” do professor a fim de obter melhor compreensão 

da realidade. 

 Por derradeiro, enxergamos o professor como sujeito de suma importância na 

educação escolar – ele é o agente que está mais próximo da realidade escolar, da 

comunidade, dos alunos, do currículo etc. É esse agente que está na escola no dia a dia e 

que, diante das adversidades da profissão, procura encontrar alternativas para 

desenvolver o seu trabalho. A quarta questão tem por finalidade justamente valorizar as 

sugestões desses professores que tornam possível o ensino de Filosofia no nível Médio: 

Quais sugestões você propõe para superar essas dificuldades? 

 Exposto o percurso de nossa investigação, passamos para a caracterização da 

Rede Estadual paulista, lócus da pesquisa. 

 

2.2 A Rede Estadual paulista de Educação 

A SEE-SP é composta, no modelo anterior ao Decreto no 57.141/2011, por duas 

coordenadorias: Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI) e Coordenadoria de Ensino 

da Região Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP). A primeira possui 63 

Diretorias de Ensino (DEs), divididas em nove polos que abrangem as cidades do 

Interior paulista15. A segunda abarca a cidade de São Paulo – Capital do Estado e 

respectiva Região Metropolitana, sendo composta por 28 Diretorias de Ensino (13 na 

Capital e 15 na Grande São Paulo).  

                                                           
15 Ver Apêndice A. 
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A CEI conta com 2.249 UEs estaduais de Ensino Médio, atendendo a 768.755 

alunos.  

A COGSP, por sua vez, possui 1.406 escolas estaduais de Ensino Médio, sendo 

622 delas na Capital e 784 na Região Metropolitana. Essa Coordenadoria é responsável 

pelo atendimento de 765.395 alunos de Ensino Médio, o que corresponde a 49,9% de 

todo o Ensino Médio da Rede – 402.684 desses alunos estão na Capital e 363.011 na 

Grande São Paulo. 

A partir de julho de 2011, com a promulgação do Decreto no 57.141, a Secretaria 

SEE-SP passou por um processo de reformulação em seu modelo de gestão: 

As atuais coordenadorias de Ensino da Grande São Paulo e do Interior 
(COGSP e CEI), de Ensino e Normas Pedagógicas (CENP) e os 
departamentos de Recursos Humanos (DRHU) e Suprimento Escolar (DSE) 
serão extintos e os servidores destas áreas serão transferidos para as novas 
unidades de acordo com suas funções [...] No novo organograma, a Secretaria 
terá como órgãos vinculados o Conselho Estadual de Educação (CEE), a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e o Comitê de 
Políticas Educacionais. Na sequência estão posicionadas a Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Professores – “Paulo Renato Costa Souza”, 
e as coordenadorias de Gestão da Educação Básica, de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional, de Infraestrutura e Serviços 
Escolares, de Gestão de Recursos Humanos e de Orçamento e Finanças16. 

 Optamos, entretanto, por manter esta pesquisa apoiada na estrutura do modelo 

anterior ao Decreto por dois motivos. O primeiro, porque os dados recebidos obedeciam 

à divisão das Coordenadorias de Ensino da Capital e do Interior e já haviam sido 

tabulados nesse modelo. O segundo – e mais importante – porque essa estrutura não 

interfere direta ou indiretamente nos resultados da pesquisa, já que a reestruturação 

ainda está em fase de implementação. 

Segundo dados da SEE-SP, relativos a maio de 2011, a Rede Estadual contava 

com um contingente de 274.863 funcionários ativos, sendo 82,23% pertencentes ao 

Quadro do Magistério (QM) – que engloba professores e suporte pedagógico –, 15,94% 

ao Quadro de Apoio Escolar (QAE) e 1,84% ao Quadro da Secretaria da Educação 

(QSE), que trata das questões técnico-administrativas. Os docentes estão assim 

distribuídos (Figura 2.2), de acordo com as Coordenadorias: 

 

                                                           
16 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/orgaos/entenda-o-novo-modelo-de-gestao-que-entra-
em-vigor-ate-o-final-de-2011>. Acesso em: 25 ago. 2011. 
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COGSP/CAPITAL

COGSP/GRANDE 

SP

CEI 52 %

23%

25%

 

FIGURA 2.2 – Porcentagem do total de docentes da Rede Estadual de São Paulo divididos por 
Coordenadoria* – São Paulo – 2011.  

* Total de 219.075 professores, sendo 176 deles integrantes dos Órgãos Centrais.  

Fonte: Cadastro Funcional da Educação, SEE-SP. 

 

A oferta de Ensino Médio no Estado de São Paulo é feita predominantemente 

pelo Governo estadual. De acordo com os dados do Censo Educacional (INEP, 2009), 

das 5.923 escolas, 3.752 (63,3%) são de responsabilidade do Estado, 62% dos 

municípios, 2.104 (35,5%) da Rede Privada, e apenas 5% são escolas federais.  

De acordo com os dados do Censo (IBGE, 2010b), no Estado de São Paulo 

vivem 41.262.199 pessoas. Cerca de 96% desses habitantes residem na zona urbana, em 

um território de 248.196,960 km², distribuídos em 645 municípios. A cidade de São 

Paulo, Capital do Estado, tem o território de 1.523,278 km², no qual habita uma 

população de 11.253.503 pessoas. 

O mapa da Figura 2.3, na página a seguir, exibe as regiões da Grande São Paulo 
e Capital. 
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FIGURA 2.3 – Mapa da cidade de São Paulo e Região Metropolitana. 

Fonte: Disponível em: <http://www.emsampa.com.br/page3.htm>. Acesso em: 7 maio 2011. 

 

A Região Metropolitana de São Paulo é o maior polo de riqueza nacional, com 

um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 572,2 bilhões (57% do total estadual e 18,9% do 
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PIB brasileiro), equivalente ao gerado por países como o Chile, por exemplo. A região é 

responsável pelo recolhimento de um quarto dos impostos no País. Com uma área de 

8.047 km2, menos de um milésimo da superfície nacional e pouco mais de 3% do 

território paulista, essa região está subdividida em 39 municípios, cinco sub-regiões e 

127 distritos, abrigando 19,7 milhões de habitantes. De cada 10 brasileiros, um reside na 

Grande São Paulo. A cada hora, a região ganha 30 novos habitantes; cinco dos nove 

municípios do Estado de São Paulo com mais de 500 mil habitantes se localizam na 

Região Metropolitana: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André e 

Osasco17.  

O Quadro 2.3, a seguir, mostra a divisão das Diretorias de Ensino da COGSP. 

 

QUADRO 2.3 – Divisão das Diretorias de Ensino da COGSP por região – 2011 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O mapa da Figura 2.4, na página a seguir, mostra o Estado de São Paulo nas 

subdivisões da SEE-SP. 

                                                           
17 Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias>. Acesso em: 16 jun. 2011. 

COGSP Diretorias de Ensino 

Capital 
Centro, Centro-Oeste, Centro-Sul; Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5; 

Norte 1, Norte 2; Sul 1, Sul 2 e Sul 3. 

Grande São Paulo 

Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, 

Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, 

Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano e Taboão da Serra. 



84 
 

 

FIGURA 2.4 – Mapa do Estado de São Paulo nas subdivisões da SEE-SP. 

Fonte: Disponível em: <http://cei.edunet.sp.gov.br/subpages/Mapa.htm>. Acesso em: 24 abr. 2011.  

 

A Figura 2.5, na página a seguir, exibe os dados de escolas estaduais de nível 

Médio no Estado de São Paulo divididas por Coordenadoria de Ensino. 
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FIGURA 2.5 – Porcentagem de escolas estaduais de Ensino Médio no Estado de São Paulo divididas por 

Coordenadoria de Ensino – São Paulo – 2011. 

Fonte: Cadastro de alunos – SEE-SP. 

 

Apesar de a COGSP abranger pouco mais de 3% do território do Estado e de ter 

843 escolas a menos que a CEI, ela atende 3.360 alunos a mais. Desse modo, o Estado 

de São Paulo, no tocante ao Ensino Médio, conta com 1.534.450 alunos distribuídos em 

3.655 escolas, como demonstrado nos gráficos das Figuras 2.6 e 2.7, a seguir:  

 

 
FIGURA 2.6 – Porcentagem de escolas estaduais de Ensino Médio na COGSP – São Paulo – 2011. 

Fonte: Cadastro de Alunos – SEE-SP. 
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FIGURA 2.7 – Porcentagem de alunos de Ensino Médio atendidos na Rede Estadual paulista por 

Coordenadoria de Ensino – São Paulo – 2011. 

Fonte: Cadastro de Alunos – SEE-SP. 

 

A Tabela 2.1, a seguir, trabalha com os números de matrículas, concluintes e 

indicadores de rendimento escolar. Ao compararmos estes últimos à média nacional, a 

Rede Estadual paulista apresenta menos da metade da taxa de abandono, uma média de 

3,6% maior relativa a reprovações e uma alta de, em média, 4,3% atinente a aprovações. 

 

TABELA 2.1 – Indicadores de aproveitamento no Ensino Médio paulista entre 2007 

e 2009  

Ano Matrículas Concluintes Taxa de 
Abandono 

Taxa de 
Reprovação 

Taxa de 
Aprovação 

2009 1.492.642 335.073 4,5% 16,1% 79,4% 

2008 1.483.839 318.935 5,1% 15,3% 79,6% 

2007 1.475.023 388.708 6,0% 16,8% 77,2% 

Fonte: Inep – Sinopses Estatísticas da Educação Básica 2007, 2008 e 2009.  

 

A organização do Ensino Médio da Rede Estadual de São Paulo baseia-se na 

LDBEN/1996 e encontra-se disponível no documento elaborado pela própria SEE-SP 

sob o título Unificação de Dispositivos Legais e Normativos Relativos ao Ensino 

fundamental e Médio (2010). No que tange à organização curricular, o documento 

dispõe:  

Artigo 64 – O Ensino médio, em três séries anuais, terá sua organização 
curricular estruturada como curso de sólida formação básica, que abre ao 
jovem efetivas oportunidades de consolidação das competências e conteúdos 
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que o preparam para prosseguir seus estudos em nível superior e/ou o 
inserem no mundo do trabalho. (SÃO PAULO, 2010, p. 45) 

Os conteúdos e os componentes curriculares a serem trabalhados nesses três 

anos estão determinados no Currículo Unificado do Estado de São Paulo. Implantado na 

Rede de Ensino Estadual em 2008 sob o título de Proposta Curricular, esse Currículo 

constitui “o referencial básico obrigatório para a formulação da proposta pedagógica das 

escolas da rede estadual” (SÃO PAULO, 2010, p. 43). O Currículo Unificado das 

escolas estaduais utiliza como material didático um sistema apostilado feito pela própria 

SEE-SP e é complementado “por um conjunto de documentos, com orientações 

didáticas e expectativas de aprendizagem, distribuídas por níveis de ensino, anos e 

séries” (SÃO PAULO, 2010, p. 43). 

A propósito da distribuição do tempo, o Ensino Médio paulista se desenvolve em 

200 dias letivos anuais com a seguinte carga horária:  

a) período diurno – com seis aulas diárias, com duração de 50 minutos cada uma, 

totalizando 30 aulas semanais e 1.200 aulas anuais;  

b) período diurno – com três turnos, calendário específico, semana de seis dias 

letivos, 4 aulas diárias de 50 minutos cada uma, totalizando 24 aulas semanais e 

960 aulas anuais; 

c) período noturno – com 5 aulas diárias, duração de 45 minutos cada uma, 

totalizando 27 aulas semanais e 1.080 aulas anuais, sendo as aulas de Educação 

Física ministradas, preferencialmente, aos sábados.  

Os componentes curriculares determinados no Currículo Unificado são: Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Matemática, 

Ciências, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia18. As 

turmas das 3as séries contam ainda com duas aulas para um dos componentes que 

integram cada área do conhecimento. Esses componentes são chamados de Apoio 

Curricular e a sua “quase” escolha está a cargo de cada Unidade Escolar. Usamos o 

termo “quase” porque no art. 65, parágrafo 2o, desse mesmo documento, os 

componentes a serem contemplados na modalidade de Apoio Curricular são 

determinados: “em se tratando da área de Linguagens e Códigos, a distribuição de que 

trata o parágrafo anterior deverá contemplar, obrigatoriamente, a disciplina Língua 

                                                           
18 Ver Matriz Curricular no Anexo A. 
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Portuguesa e Literatura e, no caso da área de Ciências Humanas, as disciplinas História 

ou Geografia” (SÃO PAULO, 2010, p. 46). 

A nos aproximar um pouco mais do objeto específico deste estudo, agora da 

perspectiva da caracterização dos professores de Filosofia que atuam no Ensino Médio 

da Rede Estadual paulista, vamos apresentar o perfil traçado por meio dos dados 

coletados. Para isso, continuaremos amparando-nos no documento que unifica as 

legislações do Ensino Fundamental e Médio e também o Manual do Professor 

elaborado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

(Apeoesp).  

A Resolução SE 70, de 26 de outubro de 2010, traz as competências e as 

habilidades que se requer dos profissionais da Educação do Estado de São Paulo. O 

referido documento dispõe sobre esses assuntos em diferentes níveis e modalidades de 

atuação; entretanto, vamos tratar apenas do que se refere aos docentes de Ensino Médio. 

Adiante apresentaremos o perfil desejado para os professores de Filosofia. 

Como perfil comum a todas as áreas, a Resolução SE 70/2010 elenca quatro 

subitens: a) cultura geral e profissional; b) conhecimentos sobre a dimensão cultural, 

social, política e econômica da educação; c) conhecimento pedagógico; d) 

conhecimentos sobre crianças, jovens e adultos. 

Em cada um desses subitens estão colocados os temas, assuntos, disposições 

diversas que perpassam desde a cultura popular e erudita, passando por questões 

pedagógicas como currículo, avaliações, didática, gestão, tendências educacionais até 

questões mais complexas e específicas atinentes à economia, à política, à saúde, aos 

cuidados com a nutrição, à ética, à cultura, ao relacionamento humano, à inclusão, ao 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional das diferentes faixas etárias etc.  

Em seguida, são elencadas mais 10 competências e 21 habilidades das quais o 

professor deve ser dotado (Anexo B). Para os professores de Filosofia, além das 

competências e das habilidades previstas, são requeridas desses profissionais 

competências e habilidades específicas: 

[...] Um professor de Filosofia para atuar na escola básica devem associar 
domínio do conhecimento específico da área, expresso no contato com 
autores, temas e problemas que constituem a história da Filosofia e vocação 
pedagógica que o habilite como docente para enfrentar os desafios e 
dificuldades inerentes à tarefa de despertar os jovens para a importância da 
reflexão filosófica. Assim, espera-se que o professor esteja apto a: 

1. Elaborar reflexões sobre o caráter crítico, reflexivo e sistemático da atitude 
filosófica, aplicadas aos temas e áreas tradicionais da Filosofia: História da 
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Filosofia, Metafísica, Ética, Filosofia Política, Epistemologia, Teoria do 
Conhecimento, Lógica e Filosofia da arte ou Estética. 

2. Desenvolver reflexões sobre as principais características da Filosofia 
Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea.  

3. Desenvolver com os alunos formas de consciência crítica sobre 
conhecimento, razão e realidade social, histórica e política, formulando e 
propondo, em linguagem filosófica, soluções para problemas nos diversos 
campos do conhecimento. 

4. Compreender textos teóricos, segundo a perspectiva filosófica. 

5. Compreender a importância das questões acerca do sentido e da 
significação da própria existência e das produções culturais.  

6. Identificar a integração necessária entre a Filosofia e a produção científica 
e artística, bem como com o agir pessoal e político. 

7. Reconhecer a relevância da reflexão filosófica para análise dos temas e 
problemas que atingem as sociedades contemporâneas, especialmente os 
relacionados às variadas formas de preconceito e humilhação. 

8. Relacionar o exercício da crítica filosófica com a promoção integral da 
cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição histórica de defesa 
dos direitos humanos. 

9. Reconhecer e analisar os principais elementos formadores dos conceitos de 
Mito, Cultura, Alteridade, Etnocentrismo e Relativismo Cultural. 

10. Reconhecer em textos e/ou imagens elementos que identifiquem o papel 
da Arte na inserção ao universo subjetivo das representações simbólicas. 

Habilidades do professor de Filosofia  

1. A partir de textos, analisar as correntes do pensamento filosófico, para 
compreender de que forma foram construídos os alicerces do conhecimento 
científico e da cultura, em diferentes tempos e por diferentes povos. 

2. Analisar e interpretar textos teóricos, segundo a perspectiva filosófica. 

3. Identificar, a partir de textos, as principais características da Filosofia 
Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. 

4. A partir de textos, analisar os pressupostos do conhecimento científico, 
reconhecendo e analisando os principais fatores sócio-culturais que 
interferem na atividade científica. 

5. Construir uma visão crítica da ciência, superando o entendimento de 
conhecimento científico como verdade absoluta. 

6. Desenvolver noções sobre os limites da racionalidade e, ao mesmo tempo, 
abrir espaço para o diálogo baseado nas questões de alteridade. 

7. Identificar e diferenciar os principais elementos formadores dos conceitos 
de Mito, Cultura, Alteridade, Etnocentrismo e Relativismo Cultural. 

8. Estabelecer a distinção entre o “filosofar” espontâneo, próprio do senso 
comum, e o filosofar propriamente dito, típico dos filósofos especialistas. 

9. Identificar o papel da arte na inserção ao universo subjetivo das 
representações simbólicas. 

10. Compreender de que forma os fundamentos da Filosofia Política 
permitem identificar as funções do Estado, suas diversas concepções e as 
formas como as teorias políticas interferem no desenho das sociedades. 

11. Compreender as diferenças entre moral e ética e identificar, a partir da 
História da Filosofia, os fundamentos básicos da Ética e dos valores que a 
definem. 
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12. Analisar, por meio de textos e/ou iconografias, situações que expressem 
os aspectos da individualidade, a partir da industrialização e produção em 
série de mercadorias culturais. 

13. Desenvolver reflexões sobre os conceitos de indústria cultural e alienação 
moral e suas relações com os meios de comunicação. 

14. Desenvolver reflexões sobre a condição estética e existencial dos seres 
humanos. 

15. Analisar as relações entre cultura e natureza. 

16. Compreender os fundamentos e conceitos centrais das principais 
correntes do pensamento político contemporâneo (anarquismo, socialismo e 
liberalismo). 

17. Problematizar o mundo do trabalho e da política a partir de teorias 
filosóficas. 

18. Compreender o conceito de liberdade com base nas teorias filosóficas. 

19. Analisar a condição dos seres humanos, a partir de reflexão filosófica 
sobre diferenças e igualdades entre homens e mulheres. 

20. Aplicar o conhecimento filosófico na análise de temas e problemas 
contemporâneos, relacionados aos direitos humanos e às questões de 
alteridade, visando à compreensão e superação das variadas formas de 
preconceito e humilhação. (SÃO PAULO, 2010, p. 142-144) 

Não vamos nos deter nas competências e habilidades apontadas, pois 

entendemos que os conhecimentos acerca da educação e da atuação do professor são tão 

necessários quanto o conhecimento do que lhe é específico em cada componente 

curricular. Trata-se de uma questão que passa, necessariamente, pela formação desse 

docente. Procuramos conhecer o profissional real, não o idealizado por uma Resolução. 

Sobre isso, Charlot (2006, p. 11) disserta:  

O pesquisador deve prestar atenção, talvez mais do que já faz, ao professor 
“normal”. Se queremos mudar a educação no Brasil, é preciso desvencilhar-
se dessa idéia, bem estranha quando pensamos sobre ela, de que para ser um 
bom profissional na área da educação e do Ensino é necessário ter qualidades 
que são, na verdade, as de um santo ou de um militante. A situação “normal” 
– se podemos dizer dessa forma – do professor brasileiro é trabalhar em uma 
escola pela manhã e em outra à tarde, receber salários muito baixos e, com 
frequência, mesmo havendo exceções, ter feito o vestibular para pedagogia 
porque era o mais fácil em determinada universidade. É essa a condição real 
do professor no Brasil, e, se queremos mudar a educação no Brasil, é preciso 
sempre pensar nesse profissional real, e não no professor santo ou militante. 
Consequentemente, o pesquisador deve controlar com bastante cuidado os 
dados que utiliza, e sua relevância em relação às condições de trabalho do 
docente real.  

 É com esse cuidado alertado por Charlot (2006) que vamos apresentar os dados 
coletados no Drhu e traçar o perfil do docente de Filosofia do Ensino Médio na Rede 
Estadual paulista e, posteriormente, problematizar esses dados com os questionários e 
entrevistas aplicados.  
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CAPÍTULO 3 

PERFIL DO DOCENTE DE FILOSOFIA DA REDE ESTADUAL 

PAULISTA 

 

 

3.1 De qual contexto estamos falando? 

Gimeno Sacristán (1998, p. 129) adverte que, para compreendermos a realidade 

curricular, precisamos antes conhecer os contextos nos quais o currículo real é forjado:  

[...] para entender o currículo real é preciso esclarecer os âmbitos práticos em 
que é elaborado e desenvolvido, pois, do contrário, estaríamos falando de um 
objeto reificado à margem da realidade [...] é preciso [...] entender como o 
currículo se configura em relação aos contextos não apenas pedagógicos, mas 
políticos, econômicos, legislativos, administrativos, organização de escolas, 
práticas de supervisão e de controle, etc.  

 O autor menciona cinco contextos que se inter-relacionam e moldam o currículo 

real: a) o do sistema educacional; b) o psicossocial; c) o didático; d) o organizativo; e) e 

o exterior. 

 Nessa perspectiva o currículo é uma trama de elementos e de agentes que 

mediam as práticas pedagógicas. Se, por um lado, há as atividades curriculares 

compostas, segundo Gimeno Sacristán (1998, p. 130), pela ordenação do currículo em 

séries, ciclos etc.; pelos textos escolares; pelos planos da escola e do professor; pelas 

avaliações dos alunos e/ou do próprio currículo; e pelas inovações curriculares, por 

outro lado, as influências sociais, econômicas e culturais; as regulações políticas e 

administrativas; a produção de meios didáticos etc. são os âmbitos que modelam o 

currículo. 

 Apresentamos, a seguir, dados contendo algumas informações sobre os 

professores de Filosofia no Ensino Médio da Rede Estadual de São Paulo com a 

intenção de fornecer elementos que contribuam para a compreensão do contexto no qual 

se desenvolve a atuação desses docentes. 

Os dados, coletados no Departamento de Recursos Humanos (Drhu)19 da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, dizem respeito aos docentes que, com 

data base em 31 de março de 2011, tinham aulas de Filosofia atribuídas no Ensino 

Médio da Rede Estadual paulista. Ou seja, consideramos, neste estudo, aquele indivíduo 

                                                           
19 Conforme informado anteriormente, esse departamento foi extinto com a Reforma de 2011. 
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que participou do processo de atribuição de aulas e que pode estar em efetivo exercício 

em sala de aula ou em outros cargos e/ou funções. 

A identificação desses docentes é feita mediante os respectivos números de 

Registro Geral em um Sistema denominado Prodesp (Companhia de Processamento de 

Dados do Estado de São Paulo). O Sistema também é utilizado pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, alimentado em suas informações pelas unidades 

escolares.  

As informações recolhidas pelo Drhu e que nos foram fornecidas se referem aos 

dados pessoais, funcionais e de formação dos professores de Filosofia da Rede Estadual 

paulista e abrangem as seguintes categorias: sexo; idade; categoria funcional; tempo na 

função; motivos de afastamentos; número de aulas; Diretoria de Ensino e Unidade 

Escolar às quais pertencem; número de cargos que ocupam; formação inicial; cursos de 

pós-graduação; tipo de instituição na qual foi realizada a formação inicial; data de início 

e de término do curso de graduação.  

Esses dados possuem grande relevância para a caracterização do grupo 

analisado. É o que esclarece Gatti (2004, p. 26) ao afirmar:  

Estas análises, a partir de dados quantificados, contextualizadas por 
perspectivas teóricas, com escolhas metodológicas cuidadosas, trazem 
subsídios concretos para a compreensão de fenômenos educacionais indo 
além dos casuísmos e contribuindo para a produção/enfrentamento de 
políticas educacionais, para planejamento, administração/gestão da educação, 
podendo ainda orientar ações pedagógicas de cunho mais geral ou específico. 
Permitem ainda desmistificar representações, preconceitos, “achômetros”, 
sobre fenômenos educacionais, construídos apenas a partir do senso comum 
do cotidiano, ou do marketing.  

Conforme já salientado, identificamos na planilha recebida do Drhu que o 

número de professores foi calculado em duplicidade, isso em razão das diversas 

formações que esses docentes possuem. Por exemplo: se o Professor X tem licenciatura 

plena em História e Estudos Sociais e Mestrado em Educação, esse sujeito foi 

computado três vezes. Isso exigiu que nosso primeiro trabalho de tabulação dos dados 

fosse eliminar essas duplicidades.  

Chegamos então ao contingente de 4.042 professores de Filosofia na Rede 

Estadual paulista, subdivididos nas Coordenadorias conforme a seguir: no Interior 

(CEI), concentram-se 56% dos docentes de Filosofia do Estado, ao passo que as 

diretorias da COGSP da Capital e da Grande São Paulo somam, respectivamente, 23% e 

21% desses professores, totalizando 44% dos docentes de Filosofia do Estado. 
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 O primeiro aspecto que nos chamou a atenção refere-se ao número de 

professores de Filosofia por Unidade Escolar. A pesquisa demonstra que o trabalho do 

professor de Filosofia pode ser solitário, sem pares para discutir ou planejar suas 

práticas pedagógicas. Os dados apresentados na Tabela 3.1 evidenciam esse trabalho 

solitário dos docentes. 

 

TABELA 3.1 – Porcentagem de docentes de Filosofia por Unidade Escolar – São Paulo – 2011 

Escolas por 

Coordenadoria  

Número de professores de Filosofia por Unidade Escolar 

1 2 3 4 5 6 Total 

CEI 69% 23% 6,5% 1% <1% <1% 100% 

COGSP /Grande 

São Paulo 
70% 23% 5% 1,5% 0,5% - 100% 

COGSP/ 

CAPITAL 
55% 30,5% 10% 3% <1% <1% 100% 

TOTAL 66,5% 24,5% 6,5% 1,5% <1% <1% 100% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Mais da metade (66,5%) das escolas de Ensino Médio do Estado de São Paulo 

possuem apenas um professor de Filosofia. Esses docentes são, ao mesmo tempo, os 

gestores e avaliadores do próprio trabalho tendo como parâmetro para a prática e a 

reflexão os alunos em sala de aula, a equipe gestora da UE e/ou os colegas das demais 

áreas. 

Alguns dos elementos próprios do fazer pedagógico, como planejar a aula, 
preparar exercícios, provas, textos, ainda que o docente se apóie no livro 
didático, é de responsabilidade dele, o mesmo acontecendo com a correção 
de provas, exercícios, redações, o que caracteriza o processo de trabalho 
pedagógico como solitário, individual. (CAÇÃO, 2007, p. 167) 

 Entendemos serem necessários interlocutores para que se possa realizar a 

reflexão com a prática. É claro que essa interlocução pode dar-se com os alunos ou com 

os professores de outros componentes curriculares quando analisam no coletivo as 

práticas de sala de aula; no entanto, ao se deparar com as dificuldades específicas do 

ensino de Filosofia, esse professor se sente desamparado. 
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 É no diálogo com seus pares que lhe é permitido confrontar ideias, sanar 

dúvidas, dividir as incertezas do seu trabalho e construir novas práticas. Advogamos 

não o término da individualidade do trabalho do docente de Filosofia, mas sim do 

isolamento que lhe é imposto em decorrência das condições de trabalho às quais ele é 

submetido, tais como a quantidade de aulas de Filosofia na grade curricular, a carga 

horária semanal e os insuficientes cursos de formação em serviço. 

 Os dados a seguir apresentam os resultados obtidos em nossa pesquisa, 

agrupados nestas categorias: a) dados pessoais; b) dados funcionais; e c) dados de 

formação. Esses dados estatísticos nos permitem compreender, em parte, o contexto em 

que se desenvolve a atuação dos professores de Filosofia no Ensino Médio da Rede 

Estadual paulista e as consequências advindas da efetivação da disciplina como 

componente curricular obrigatório.  

 

3.2 Dados pessoais 

Classificamos como dados pessoais aqueles atinentes ao sexo e à idade dos 

docentes. 

Com 58,7% do sexo masculino (2.374 professores) versus 41,3% do feminino 

(1.668 professoras), os docentes de Filosofia do Estado de São Paulo são 

predominantemente homens. Verificamos que, ao subdividirmos essa categoria pelas 

Diretorias de Ensino da COGSP, há predominância do sexo feminino apenas nestas 

Diretorias da Grande São Paulo: Guarulhos Norte (10 mulheres a mais), Itapecerica da 

Serra, Mauá e Suzano (duas mulheres a mais) e Itaquaquecetuba (quatro mulheres a 

mais). Na CEI, a maior presença feminina em relação à masculina ocorre nos polos 1, 6 

e 8 com oito, 21 e 17 professoras, respectivamente. Em todas as Coordenadorias há 

supremacia de homens ministrando as aulas de Filosofia, como mostra o gráfico da 

Figura 3.1. 
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FIGURA 3.1 – Porcentagem de professores de Filosofia por Coordenadoria de Ensino segundo o sexo – 

São Paulo – 2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quando comparamos esses dados ao quadro geral dos docentes da SEE-SP, 

percebemos que a situação se inverte. O grupo do sexo feminino (com 77,5%) é 

predominante em relação ao masculino (com 23,5%). No Brasil, também há 

predominância do sexo feminino na docência do Ensino Médio; nesse caso, a proporção 

é de 63% de mulheres para 33% de homens, segundo dados levantados por Gatti (2009, 

p. 29). 

Um dos possíveis motivos para a supremacia masculina no ensino de Filosofia 

decorre do fato de a formação de muitos dos professores se ligarem à formação para o 

sacerdócio.  

As dissertações de Mestrado de Gontijo (2003) e de Dias (2007) trazem essa 

informação sobre os docentes de Filosofia que atuam na Rede Pública do Distrito 

Federal e nos colégios da área central de Itajaí, no Estado Santa Catarina. De acordo 

com essas pesquisas, muitos dos professores de Filosofia dessas regiões teriam abraçado 

o sacerdócio do catolicismo se não houvessem deixado o seminário. 

O seminarista é um candidato vocacionado ao sacerdócio e também um 
estudante universitário, aspectos distintos, porém implicados, que podem se 
tornar conflitivos: O rapaz vem ser padre, não significa necessariamente que 
tem o dom para área de humanas. Pede-se que faça dois cursos nessa área, 
que supõe muita leitura, escrever, debater. A maioria consegue sim, investe 
nisso, percebe a importância, claro, alguns se destacam. Outros se esforçam e 
conseguem atingir um nível normal e tem alguns que realmente o mínimo só. 
É um paradoxo, se ele não teve uma boa formação como professor de 
filosofia, às vezes não recebeu nem o diploma, como vai ser padre? Ele será 
alguém que vai orientar pessoas, coordenar encontros, dar formação, tem que 
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ter minimamente isso. [...] O seminarista não opta pelo curso de Filosofia, 
que lhe é imposto como exigência da formação clerical, que deve ser acatada. 
(BENELLI, 2006, p. 226) 

 Ao deixar o seminário, muitos deles utilizam a formação acadêmica recebida 

para construir a vida profissional. Isso implica a possibilidade de que esses professores 

não tenham optado de fato pelo exercício da docência, mas que a profissão do 

magistério tenha sido a alternativa imediata encontrada para se estabilizarem financeira 

e profissionalmente.  

Para exercerem a docência como professores de Filosofia os professores não 
fizeram uma escolha propriamente, pois o ingresso na Faculdade de Filosofia 
se deu por que almejavam ser sacerdotes. Foi então uma espécie de 
contingência da vida. Formar-se na Faculdade de Filosofia era seguir os 
passos de qualquer seminarista [...] por causa da formação que lá receberam 
depois que saíram do seminário se viram na condição de professores de 
Filosofia, começaram a exercer o magistério como profissão [...] 
Contingência da vida ou obrigatoriedade da formação seminarística, a 
formação em Filosofia os levou para a docência. (DIAS, 2007, p. 76) 

O segundo aspecto dos dados pessoais analisados refere-se à idade dos docentes 

pesquisados20. A Tabela 3.2, a seguir, demonstra em percentuais como se distribuem os 

professores de Filosofia do Estado de São Paulo por Coordenadoria, segundo o perfil 

etário. Há quase uma igualdade entre os professores com entre 31 e 40 anos e aqueles 

com entre 41 e 50 anos, os quais representam, respectivamente, 33% e 31% dos 

docentes de Filosofia do Estado.  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

                                                           
20 O cruzamento dos dados entre idade e anos trabalhados encontra-se disponível no Apêndice B. 

TABELA 3.2 – Percentual dos professores de Filosofia por Coordenadoria de Ensino 

segundo a faixa etária – São Paulo – 2011 

Idade em anos até 24 

 

de 25 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 a 60 mais de 60 

COGSP/ Capital 0,5% 3,7% 8% 6,5% 3,5% 0,5% 

COGSP/Grande 
São Paulo 

0,75% 3,3% 7% 5,5% 3% 0,5% 

CEI 1,2% 9% 18% 19% 8,5% 1,5% 

Total 2,5% 16% 33% 31% 15% 2,5% 
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Os professores com menos idade somam 2,5% do total. Todos têm até quatro 

anos de docência e exatamente a metade deles (50 professores) pertence à categoria 

funcional “O”. São efetivos de cargo 35 desses profissionais.  

Entre os professores com maior idade, grande parte pertence à categoria 

funcional “F”, com 69 professores; seguidos de 30, seis, três e dois professores nas 

categorias funcionais “A”, “L”, “P” e “O”, respectivamente. Chamou-nos a atenção 

também, que 50% desses profissionais com mais de 60 anos têm menos de cinco anos 

trabalhados e outros 25% têm entre seis e 10 anos no ofício de professor de Filosofia. 

Com 69 anos, a docente mais idosa do Estado trabalha em uma escola na Diretoria de 

Votorantim, está há 23 anos na docência e pertence à categoria funcional “F” com 14 

aulas atribuídas.  

O cruzamento dos resultados dos dados pessoais referentes a sexo e idade nos 

permitiu verificar que as mulheres são maioria nos dois últimos agrupamentos de faixa 

etária, com a supremacia masculina entre os mais jovens, conforme descrito no gráfico 

da Figura 3.2. 

 

 
FIGURA 3.2 – Professores de Filosofia segundo sexo e idade – São Paulo – 2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.3 Dados funcionais 

Sob a categoria dados funcionais trabalharemos com as seguintes subcategorias: 

a) tempo na função; b) categoria funcional; c) carga horária semanal; d) motivos de 

afastamentos; e e) número de cargos ocupados. 
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3.3.1 Tempo na função 

 Outro aspecto interessante a observarmos diz respeito aos anos trabalhados por 

esses docentes. A distribuição do número de docentes/anos trabalhados se dá no 

intervalo de 0 a 33. Cabe-nos ressaltar que esses números representam o tempo em anos 

de acordo com a categoria funcional a que pertence o professor. Por exemplo: Professor 

Y ministra aulas de Filosofia desde o ano 2000, mas foi aprovado em concurso público 

em 2007, tendo assumido o cargo apenas em 2008. Esse professor apresentará então três 

anos trabalhados na função.  

 A hipótese apresentada dá-se apenas no caso dos professores efetivos, uma vez 

que para as demais categorias o tempo é corrido, ou seja, contado desde o ingresso na 

função – o que nos permite identificar a maior ou menor incidência de concursos 

públicos para os cargos de professor de Filosofia, promovidos pela SEE-SP no decorrer 

dos últimos 33 anos. Por essa razão, a Tabela 3.3, a seguir, utiliza o critério de anos 

trabalhados associado ao de categorias funcionais.  

 

TABELA 3.3 – Número e porcentagem dos professores de Filosofia, segundo anos 

trabalhados versus categoria funcional – São Paulo – 2011 

Anos  

Trabalhados 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

A D F L O P TOTAL 

n % n % N % n % n % n % n % 

Até 1 385 9,5 9 0,2 - - - - 167 4,1 - - 561 13,9 

1 1 - 3 0,1 - - 82 2,0 116 2,9 - - 202 5,0 

2 78 - - - - - 240 5,9 - - - - 318 7,9 

3 854 - 1 - 98 2,4 92 2,3 - - - - 1045 25,9 

4 15 0,4 - - 353 8,7 - - - - - - 368 9,1 

5 169 4,2 - - 295 7,3 - - - - - - 464 11,5 

6 35 0,9 1 0,0 218 5,4 - - - - - - 254 6,3 

7 - - - - 83 2,1 - - - - - - 83 2,1 

8 - - - - 68 1,7 - - - - - - 68 1,7 

9 - - - - 57 1,4 - - - - - - 57 1,4 

10 1 - - - 94 2,3 - - - - - - 105 2,6 

11 104 2,6 - - 152 3,8 - - - - - - 256 6,3 

Continua 
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Continuação 

Anos  

Trabalhados 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

A D F L  O P TOTAL 

n %  n %  N %  n %  n %  n %  n % 

12 - - - - 35 0,9 - - - - - - 35 0,9 

13 - - - - 32 0,8 - - - - - - 32 0,8 

14 - - - - 16 0,4 - - - - - - 16 0,4 

15 - - - - 25 0,6 - - - - - - 25 0,6 

16 40 1,0 - - 61 1,5 - - - - - - 101 2,5 

17 1 - - - 21 0,5 - - - - - - 22 0,5 

18 1 - - - 25 0,6 - - - - - - 26 0,6 

19 - - - - 29 0,7 - - - - - - 29 0,7 

20 - - - - 12 0,3 - - - - - - 24 0,6 

21 12 0,3 - - 10 0,2 - - - - 1 0,0 23 0,6 

22 - - - - 20 0,5 - - - - 2 0,0 22 0,5 

23 - - - - 10 0,2 - - - - - - 10 0,2 

24 20 0,5 - - 12 0,3 - - - - - - 32 0,8 

25 - - - - 8 0,2 - - - - 2 0,0 10 0,2 

26 - - - - 12 0,3 - - - - - - 12 0,3 

27 - - - - 1 0,0 - - - - - - 1 0,0 

28 - - - - - - - - - - 3 0,1 3 0,1 

29 - - - - - - - - - - 5 0,1 5 0,1 

30 - - - - - - - - - - 1 0,0 1 0,0 

31 - - - - - - - - - - 1 0,0 1 0,0 

32 - - - - - - - - - - - - - - 

33 - - - - - - - - - - 2 - 2 0,0 

Total 1716 42,5 14 0,3 1598 39,5 414 10,2 283 7,0 17 - 4042 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Tabela 3.3 mostra-nos a maior variação de tempo na função que ocorre nas 

categorias “A” e “F”. Essa variação decorre das mudanças promovidas na legislação 

após 2007 no que tange às categorias docentes. 

 Se observarmos apenas a categoria “A”, poderemos identificar o ano em que os 

concursos foram realizados. Ao tomarmos apenas os anos entre 2005 e 2011, 
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identificamos três concursos públicos, realizados em 2005, 2007 e 2010. Chama-nos a 

atenção o fato de, nos anos trabalhados respectivos aos concursos, o menor número de 

professores ter sido o de 2005. Esse concurso ofereceu 660 vagas iniciais, mas foram 

escolhidas apenas 187, uma vez que 94% dos candidatos foram reprovados na prova de 

múltipla escolha. Logo, dois terços das vagas não foram preenchidos21.  

 É possível também notarmos que a maior parte dos docentes tem entre 0 e 4 anos 

na carreira do magistério de Filosofia, o que corresponde aos anos de 2007 a 2011. Em 

2006 o Parecer 38 já anunciava a obrigatoriedade do componente curricular de 

Filosofia, que, conforme mencionamos no Capítulo 1, ocorreria de fato em 2008, 

justificando então os concursos na área e a maior contratação de docentes pela SEE-SP.  

 Huberman (2000) estrutura o ciclo de vida profissional da perspectiva da 

“carreira” em cinco diferentes fases: a) a entrada na carreira; b) a estabilização; c) a 

diversificação; d) a serenidade; e e) o desinvestimento.  

 As motivações para o ingresso na carreira docente (primeira fase) são bastante 

diversas. Essa fase se caracteriza como um período de “sobrevivência”, com o confronto 

entre o que foi idealizado pelo ingressante e o contexto real com o qual ele se depara, 

como, por exemplo, a fragmentação do trabalho, as dificuldades dos alunos, o conteúdo 

a ser trabalhado e o material didático. Mas também se trata de um momento de 

“descobertas”, de experimentação e de euforia por estar em situação de 

responsabilidade: ter sua sala de aula, seus alunos, seus programas.  

 Após a fase de exploração ou das opções provisórias, começa a fase da 

estabilização ou do comprometimento definitivo e da tomada de responsabilidade. A 

estabilização é precedida ou acompanhada por um sentimento de competência 

pedagógica crescente que gera  

O sentimento confortável de ter encontrado um estilo próprio de ensino, 
apostas de médio prazo, uma maior flexibilidade na gestão da turma, 
relativização dos insucessos (já que me sinto pessoalmente responsável por 
tudo o que não é perfeito na minha turma). (HUBERMAN, 2000, p. 41) 

 Esse sentimento instala uma espécie de “rigidez pedagógica” em que as 

incertezas de sucesso inibem a ousadia.  

 A terceira fase, da diversificação, é mais heterogênea do que as fases anteriores. 

Nessa etapa, os professores investem na carreira docente; diversificam o material 

                                                           
21 Cf. SÃO PAULO (Município). Diário Oficial de São Paulo. Poder Executivo. Seção I, p. III, 30 dez. 
2005. 
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didático, o currículo e a metodologia; questionam e atacam os fatores institucionais que 

o impedem de maximizar a prática em sala de aula; procuram por promoção 

profissional, geralmente em funções administrativas; ou, ainda, buscam novas 

experiências pessoais e profissionais e começam a deixar de lado a docência. Esses 

apontamentos não têm caráter determinista, mas os diversos contextos que tangem a 

carreira dos docentes (sociais, institucionais, políticos, pessoais etc.) podem acentuar ou 

diminuir essas escolhas.  

 A quarta fase é marcada pela busca da estabilidade. Se, por um lado, há aqueles 

docentes que se lembram com pesar do período de ativismo, por outro, há os que 

apresentam certa aceitação da própria condição e não têm por ela nenhum entusiasmo. 

O nível de ambição diminui, enquanto cresce o de serenidade. “As pessoas nada mais 

têm a provar, aos outros ou a si próprias; reduzem a distância que os objetivos de início 

de carreira daquilo que foi possível conseguir até o momento, apresentando em termos 

mais modestos as metas em anos futuros” (HUBERMAN, 2000, p. 44). Outra 

característica dessa fase é o distanciamento afetivo em face dos alunos. Esse 

distanciamento pode ter como causa o grau de diferença etária entre professores e 

alunos, bem como de cultura. Aqui se identificam dois grupos distintos de professores: 

a) os professores que encaram a docência de maneira mais serena e prazerosa; ou b) 

aqueles que se sentem amargurados com a vida profissional, se imobilizam e se 

queixam de tudo e de todos: das políticas educacionais, dos alunos, dos colegas etc. 

 Na última fase – a do desinvestimento – é possível encontrar três grupos de 

profissionais: a) aqueles que ainda procuram se aperfeiçoar pessoal e profissionalmente 

e têm como maior preocupação a aprendizagem dos alunos; b) os “defensivos”, que, 

diante das experiências vividas na carreira, já não demonstram entusiasmo ou 

generosidade para com seus alunos e colegas; e c) os desencantados, que, já cansados e 

desesperançosos, enchem de lamúria o ambiente profissional e podem desencantar os 

professores mais novos. 

 A sistematização elaborada por Huberman (2000) considera os anos de docência 

dos professores e apresenta algumas características próprias de cada fase vivenciada 

durante o percurso profissional. É o que observamos na Figura 3.3, na página a seguir:  
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Fase/Temas da Carreira 

 

 

Anos de docência 

                                               Entrada, Tateamento 

 

 

1 a 3 anos 

              Estabilização, Consolidação de um repertório pedagógico  

 

4 a 6 anos 

          Diversificação, “Ativismo”                            Questionamento  

 

 

7 a 25 anos 

   Serenidade, Distanciamento afetivo                       Conservantismo  

 

 

                                                     Desinvestimento 

                                                   (Sereno ou amargo) 

25 a 35 anos 

 

35 a 40 anos 

 

  

FIGURA 3.3 – Classificação de Huberman – fase da carreira/anos de docência. 

Fonte: Extraído de Huberman (2000).  

 

O autor ressalta que essas fases não são vividas sempre na mesma ordem e que 

nem todos os elementos de determinada fase são contemplados em todas as profissões. 

Assim, o conceito de “carreira” permite comparar pessoas no exercício de diferentes 

profissões: “trata-se de, com efeito, estudar o percurso de uma pessoa numa organização 

(ou numa série de organizações) e bem assim compreender como as características 

dessa pessoa exercem influência sobre a organização e são, ao mesmo tempo, 

influenciadas por ela” (HUBERMAN, 2000, p. 38). 

 De acordo com Galvão (2009, p. 85-86): 

[...] A partir do modelo proposto por Huberman (1992), Lüdke (1996) 
realizou uma pesquisa com professores em diferentes fases da carreira e, 
nessa pesquisa, embora preservasse as diferentes etapas apontadas por 
Huberman (entrada, estabilização, diversificação, serenidade e 
desinvestimento), a pesquisadora elaborou uma nova divisão para o tempo de 
magistério, adaptando-a para a realidade brasileira no que diz respeito a 
tempo de carreira, já que, no Brasil, a saída da carreira acontece antes do que 
previsto por Huberman (1992). [...] Em relação à diferença de fases propostas 
pelo modelo de Lüdke (1996), quando comparadas ao modelo original, 
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proposto por Huberman (1992), notamos a supressão de uma das fases. Na 
verdade, Lüdke abriga na mesma fase, a fase final (25 anos ou mais de 
carreira), as que Huberman (1992) denominou de “serenidade” (dos 25 aos 
35 anos de carreira) e “desinvestimento” (dos 35 aos 40 anos de carreira). Tal 
estratégia em nada altera as proposições de Huberman (1992), pois, além da 
flexibilidade do modelo, também admite zonas de intersecção entre as 
diferentes fases da carreira, propiciadas, entre outros fatores, pelo fato de os 
professores vivenciarem estruturas institucionais diferentes.  

 Optamos por expor os dados dos anos trabalhados a partir da reelaboração que 

Lüdke (1996 apud GALVÃO, 2009) faz da sistematização proposta por Huberman 

(1992 apud GALVÃO, 2009) e que pode ser apresentada conforme Quadro 3.1, a 

seguir.  

 

QUADRO 3.1 – Ciclo de vida profissional docente proposto por Lüdke (1996) 

Tempo de magistério (anos) Fases da carreira 

01-06  Inicial  

07-12  Estabilização  

13-24  Diversificação  

25 ou mais  Final  

Fonte: Extraído de Galvão (2009, p. 86). 

 

 Verificamos no gráfico da Figura 3.4 que o grupo com até seis anos na carreira 

congrega 76% dos professores, seguido pelo grupo de sete a 12 anos, com 14%. Isso é 

explicado, como já mencionamos, pela recente inclusão da Filosofia como componente 

curricular obrigatório no Ensino Médio.  

 

76%

14%

9%

1%

de 0 a 6 anos

de 7 a 12 anos

de 13 a 24 anos

25 anos ou  mais

 

FIGURA 3.4 – Porcentagem de professores de Filosofia por agrupamento de anos trabalhados – São 
Paulo – 2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Conforme assinala Gallo (2011, s/p.):  

Se a obrigatoriedade é fruto de uma luta que começou na década de 1970 e 
teve muitos momentos distintos, é também verdade se a Filosofia não se 
consolidar como disciplina na educação média, poderá ser retirada 
novamente, com uma “canetada” qualquer. Se a mobilização e a luta para sua 
inclusão foram grandes, penso que o trabalho agora é ainda maior, pois temos 
que garantir que a Filosofia seja ensinada efetivamente e o seja de modo 
significativo [...] penso que a principal tarefa seja a de comprometer-se com a 
contratação de bons professores de Filosofia, com formação específica na 
área.  

 Se a fase inicial da carreira docente se caracteriza pela experimentação, pela 

descoberta e pela adaptação ao contexto real por parte do professor no tocante às 

questões da didática, da metodologia, do material didático, da escolha dos conteúdos 

etc., o ensino de Filosofia também passa por esse momento. Vivemos um tempo de 

construção desse componente curricular e da consolidação profissional do professor de 

Filosofia diante dos alunos, da escola, da sociedade, do Estado e da própria Filosofia.  

 

3.3.2 Categorias funcionais 

A classificação dos docentes da Rede Estadual de São Paulo tem por base a sua 

categoria funcional. Para facilitar a identificação das categorias funcionais apresentadas, 

o Quadro 3.2, a seguir, indica o código e sua respectiva legenda. 

 

QUADRO 3.2 – Legenda das categorias funcionais – São Paulo – 2011 

Código Categoria Funcional 

A Efetivos – Concursados – Titulares de Cargo 

P Adm. Lei no 500/1974 – Estáveis – art. 18 da CE 

F Adm. Lei no 500/1974 – até 1o de junho de 2007 

L Adm. Lei no 500/1974 – a partir de 2 de junho de 2007 até 15 de julho de 2009 

O Adm. Lei Complementar no 1.093/2009 a partir de 16/7/2009 

D Designados 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No tocante à situação funcional, os professores da Rede Estadual são 

categorizados em duas faixas: a) titulares de cargo e docentes contratados; e b) docentes 

contratados considerados estáveis.  
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Na primeira categoria estão os professores titulares de cargo efetivo, que, após 

aprovação em concurso público e durante o período probatório de três anos, terão 

estabilidade garantida, conforme disposto no art. 41 da Constituição Federal. Esses 

titulares também gozam dos benefícios e deveres estabelecidos na Lei no 10.261/1968 

(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) e na Lei 

Complementar no 444/1985 (Estatuto do Magistério Estadual de São Paulo). Essa 

categoria será reconhecida neste trabalho como “A”. 

Na segunda categoria encontram-se os docentes contratados, que podem ser 

estáveis, temporários ou de contratação precária.  

São considerados professores estáveis aqueles servidores que antes da 

Constituição de 1988 exerceram, no mínimo, cinco anos de magistério. Esses servidores 

não podem ser demitidos, exceto se cometerem falta grave. De acordo com a Lei 

Complementar Estadual no 706/1993, esses docentes, mesmo que não tenham classe ou 

aulas atribuídas, receberão por 10 aulas semanais, devendo cumpri-las na Unidade 

Escolar. 

Os docentes ocupantes de função atividade (OFA) são regidos pela Lei Estadual 

no 500/1974, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Admitidos em Caráter 

Temporário. Admitidos até 1o de junho de 2007, os docentes categoria “F” têm 

estabilidade garantida e receberão o mínimo de 12 horas-aula, mesmo sem classe ou 

aulas atribuídas. Para isso, devem ser aprovados no processo seletivo mediante prova 

classificatória. Os docentes da categoria “L” foram admitidos entre 2 de junho de 2007 

e 15 de julho de 2009, tendo participado de um processo de seleção com prova 

eliminatória. Estão vinculados à Previdência pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS).  

Os docentes temporários são regidos pela Lei Complementar no 1.093/2009 e 

são contratados em caráter precário com vínculo previdenciário com o INSS, e sua 

assistência à saúde se dá pelo Sistema Único de Saúde (SUS), diverso das demais 

categorias que são assistidas pelo São Paulo Previdência (SPPREV) e pelo Instituto de 

Assistência Médica do Servidor Público Estadual (Iamspe). Outros benefícios, como 

licenças gala e nojo, faltas abonadas, justificadas e injustificadas, também são bem 

inferiores aos das demais categorias. O gráfico da Figura 3.5 demonstra a divisão dos 

docentes de toda a Rede Estadual por categoria funcional. 
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FIGURA 3.5 – Percentual de professores da Rede Estadual Paulista por categoria funcional – São Paulo 
– 2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No caso específico dos professores de Filosofia optamos por agrupar no mesmo 

quadro22 a distribuição dos professores de Filosofia segundo as Diretorias de Ensino às 

quais pertencem. Assim o fizemos porque, para além de identificar suas categorias 

funcionais, poderemos visualizar onde se concentra o maior número de professores 

efetivos ou contratados.  

Na COGSP/Capital, o maior número de professores se concentra na DE Leste 2 

e o menor está na DE Centro-Oeste. Os professores efetivos somam 43% do total de 

docentes nessa Coordenadoria. Com 74% dos seus professores na condição de efetivos, 

a DE Centro-Oeste é a que reúne o maior número de professores concursados. Dentre as 

13 diretorias, a Leste 3 é a que possui menos professores efetivos – apenas 15% dos 

seus docentes passaram na seleção pública. Os docentes regidos pela categoria “F” 

representam 38% do total de professores da Capital paulista, seguidos pelas categorias 

“L”, com 11%; e “O”, com 8%. As categorias “P” e “D” não somam 1% desses 

docentes.  

Das 15 Diretorias de Ensino que compõem a Coordenadoria da Região 

Metropolitana de São Paulo, a DE de São Bernardo do Campo concentra o maior 

número professores de Filosofia – são 79 ao todo –, ao passo que a DE de Itapecerica da 

Serra possui o menor número. 

                                                           
22 Os quadros com o número de professores de Filosofia distribuídos segundo suas Coordenadorias de 
Ensino, Diretorias de Ensino e categorias funcionais estão disponíveis no Apêndice C.  
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Na COGSP, os professores Categoria “F” superam o número de efetivos; 

enquanto os primeiros representam 45% dos docentes, os segundos não ultrapassam 

36%. A DE de Santo André conta com a maior parte dos professores titulares de cargo 

em Filosofia, ao passo que na DE de Guarulhos Norte estão em maior número os 

professores contratados como Categoria “F”.  

Dentre as três Coordenadorias, a CEI é a que concentra o maior número de 

professores de Filosofia do Estado. A DE de Santos, com 131 professores, seguida pela 

DE de Ribeirão Preto, com 115, são as que contam com maior número de professores de 

Filosofia.  

No que tange às categorias funcionais, a relação se inverte se compararmos a 

CEI com a COGSP/Grande São Paulo. Nela têm cargo efetivo 1.020 dos professores, o 

que significa 45% da Coordenadoria. A DE de Guaratinguetá é a que possui maior 

representatividade de professores nessa categoria, enquanto os docentes categoria “F” 

abrangem 38% e se concentram em maior parte na DE de Bauru. Incluem os 17% 

restantes, com 237, 135 e 10 professores, os que pertencem às categorias “L”, “O” e 

“P”, nessa sequência.  

O gráfico da Figura 3.6 a seguir refere-se à divisão dos docentes de filosofia por 

categoria funcional e nos mostra que 43% desses professores foram aprovados em 

concurso público, por isso pertencem ao quadro de servidores efetivos da SEE-SP. Já 

57% desses profissionais, portanto a maioria, são servidores contratados. 

 

 

FIGURA 3.6 – Porcentagem de professores de Filosofia do Estado de São Paulo segundo suas 
categorias funcionais – São Paulo – 2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Cação (2001; 2007) e Fontana (2008) recuperam a trajetória histórica da 

organização do trabalho docente da escola pública estadual paulista e demonstram que, 

desde a década de 1930 quando ocorreram as primeiras formulações legais da carreira 

do magistério, houve divisão entre a categoria dos professores segundo critérios de 

admissão/contratação.  

Ao longo desse processo de organização, o professor do ensino público 
paulista foi-se tornando um trabalhador horista, sem local de trabalho 
definido e único, sem vínculo empregatício com o Estado, ao mesmo tempo 
em que a categoria foi exposta a aviltamento salarial sem precedentes, a certa 
pauperização do trabalho, ao lado da ocorrência de alta rotatividade de mão-
de-obra, específicas do modo de produção capitalista. (CAÇÃO, 2011 apud 
CAÇÃO, 2007, p. 153) 

Não cabe, neste estudo, remontar o delineamento histórico feito pelas autoras 

supracitadas, mas seus trabalhos nos instigaram determinadas reflexões, por isso 

faremos algumas conjeturas sobre possíveis implicações que essa divisão da categoria 

pode acarretar não só para o ensino de Filosofia, mas para todo o contexto educacional.  

O primeiro entrave que essa divisão pode acarretar é a segregação entre os 

docentes. A classe dos professores repartida em categorias com os mesmos deveres, mas 

com direitos diferentes faz que suas reivindicações também não sejam unificadas.  

[...] Fatores como a não contratação de professores pelas leis trabalhistas e 
sua admissão em caráter temporário pela Lei n. 500, fizeram (e fazem, até os 
dias atuais) com que esses trabalhadores não tivessem garantias no emprego, 
nem as vantagens usufruídas pelos funcionários. Podiam ser dispensados 
quando as aulas passassem a compor um cargo oferecido aos titulares de 
cargo ou quando houvesse flutuação no número de classes mantidas pela 
escola e decréscimo do número de aulas a serem oferecidas. (CAÇÃO, 2007, 
p. 165) 

 Essa instabilidade dos não efetivos, além de gerar desconforto para o próprio 

professor – já que nunca sabe se terá trabalho no próximo ano –, acentua a disputa pelas 

aulas no processo de atribuição, pois os professores da Rede Pública Estadual de São 

Paulo têm o seu salário com base no número de aulas semanais que ministram. No caso 

específico dos professores de Filosofia, as poucas aulas na grade curricular instigam 

ainda mais essa disputa. Isso – por exemplo, o processo de atribuição de aulas dos 

professores contratados – não seria um motivo de mobilização dos professores em geral.  

 Outro obstáculo reporta à continuidade do trabalho desenvolvido pelo professor 

com suas turmas durante o ano letivo. Os professores efetivos, ao assumirem o cargo, 

assumem também uma “escola sede” na qual deverão permanecer até o fim de sua 

carreira. Esses docentes podem optar pela troca de “sede” mediante concurso de 

remoção.  
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 Os professores contratados nem sempre permanecem na mesma escola. Essa é 

uma das causas da fragmentação do trabalho docente. A todo início de ano, uma nova 

escola, com novos alunos, novos colegas. Essa descontinuidade do trabalho docente 

acarreta alguns prejuízos tanto para os professores quanto para os alunos. A não 

permanência dos docentes em uma mesma escola pode ser uma das causas pelas quais 

não se desenvolva o trabalho coletivo no interior das escolas paulistas. Ao encerrar o 

ano letivo e ao atribuir aulas novamente ao mesmo docente, no ano seguinte, mas em 

outra escola, “desqualifica-se o trabalho pedagógico, a união da equipe, o envolvimento 

com a comunidade escolar” (FONTANA, 2008, p. 125)23. 

 

3.3.3 Carga horária semanal  

 A classificação dos docentes para a atribuição de aulas obedece primeiro ao 

critério ao da situação funcional, começando pelos titulares de cargo seguidos pelos 

contratados nas categorias “N”, “P”, “F”, “L”, “O” e outras, respectivamente. O 

segundo critério diz respeito à formação, na qual a habilitação específica (diplomas de 

licenciatura no componente curricular ou em um dos seus correlatos) é superior à não 

específica. Só depois de esgotada essa possibilidade (falta absoluta de habilitados) é que 

as aulas podem ser atribuídas aos bacharéis e estudantes.  

O terceiro critério a ser obedecido é o do tempo de serviço e o último são os 

títulos; esses dois somam-se para a pontuação que determinará a classificação final. Os 

professores das categorias “F” e “L”, de acordo com a Lei Complementar no 

1.093/2009, passam por um processo de seleção e devem prestar uma prova, cuja sua 

nota será acrescentada às suas respectivas pontuações. Eles não precisarão fazer novas 

provas nos anos subsequentes. No caso do docente categoria “O”, para ser contratado, 

ele deve ser aprovado na prova a cada ano e não participa do processo de atribuição. 

As cargas horárias possíveis para os professores da Rede do Estado de São Paulo 

em hora-atividade com os alunos são: Jornada Integral, com 33 horas semanais; Jornada 

Básica, com 25 horas semanais; Jornada Inicial, com 24 horas semanais; e Jornada 

                                                           
23 Cabe-nos destacar que com a Resolução SE 77, de 19 de dezembro de 2010, que estabeleceu as regras 
gerais para a atribuição de aulas para o ano de 2011, os professores estáveis das categorias N, P e F 
concorrem à atribuição do saldo de aulas remanescentes dos professores efetivos, primeiro em nível 
Unidade Escolar e, posteriormente, em nível Diretoria de Ensino. O que sobrar disso será atribuído aos 
professores “L”, em nível Unidade Escolar, desde que comprovem ter exercido atividade na escola por 
pelo menos 90 dias, com aulas atribuídas, no ano anterior.  
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Reduzida, com 10 horas semanais. No caso dos professores de Filosofia, as cargas 

horárias estão distribuídas conforme exibido na Figura 3.7, a seguir. 

 

 
FIGURA 3.7 – Percentual de professores de Filosofia segundo a carga horária semanal – São Paulo – 

2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os professores podem optar por cargas suplementares, contanto que não 

extrapolem o limite de 33 horas-aulas semanais em sala de aula. Isso significa que é 

possível ao docente ter atribuída entre uma e 23 aulas em carga suplementar, sendo-lhe 

permitido que essa aula não seja do componente curricular específico no qual está 

inscrito para a atribuição de aulas. 

A esse respeito, chamou-nos atenção o fato de 28% dos professores terem entre 

uma e nove aulas atribuídas. Ao esmiuçarmos esses números, pudemos constatar que 

60% dos professores com entre uma e nove aulas de Filosofia atribuídas não possuem 

formação específica na área, o que corrobora a hipótese de que as aulas de Filosofia 

servem, por vezes, para que os professores de outros componentes curriculares 

completem sua carga horária semanal. Essa não é uma prática exclusiva do ensino de 

Filosofia, sendo bastante comum encontrarmos professores de determinado componente 

curricular ministrando aulas de outra disciplina correlata àquela da sua formação 

específica. Isso acontece porque a legislação permite que, além dos componentes 

curriculares específicos do curso de licenciatura, os professores possam ministrar aulas 

de componentes curriculares correlatos, desde que se registre no histórico do respectivo 
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curso, no mínimo, o somatório de 160 horas de estudos de disciplinas afins/conteúdos 

dessa disciplina a ser atribuída24. 

Cabe lembrar que no Estado de São Paulo, até o ano de 2011, a jornada de 

trabalho não cumpria o disposto no § 4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, cuja 

determinação estabelece que dois terços das aulas destinadas à jornada ou carga horária 

sejam cumpridos com alunos e o outro terço em trabalho pedagógico coletivo (HTPC) e 

em local de livre escolha (HTPL). Assim, ao tratarmos da jornada de trabalho semanal 

dos docentes de Filosofia no Quadro 3.3, estamos nos referindo ao número de aulas que 

esse professor ministra semanalmente. Se levarmos em consideração que as aulas de 

Filosofia que compõe a grade curricular da escola média paulista, para o ano de 2011, é 

de duas horas-aula para o 1o e uma hora-aula semanal para o 2o e 3o anos, esses docentes 

podem ter entre uma e 33 turmas semanalmente, tendo, portanto, entre duas e sete 

horas-aula semanais para o trabalho pedagógico coletivo (máximo de três horas-aula) e 

para a preparação de aulas, estudo, correção de atividades etc. (máximo de quatro horas-

aula), como demonstra o Quadro 3.3. 

 

QUADRO 3.3 – Jornada de trabalho semanal do docente da Rede Estadual paulista 

Jornada Com alunos HTPC HTPL  

Reduzida – 12 horas semanais 10 2 -- 

Inicial – 24 horas semanais 20 2 2 

Básica – 30 horas semanais 25 2 3 

Integral – 40 horas semanais 33 3 4 

Fonte: Disponível em: <http://apeoesp.wordpress.com>. Acesso em: 20 jan. 2012. 

 

Há também os professores que passaram por concurso público duas vezes e por 

isso têm o direito de assumir dois cargos e, em face disso, são contados duas vezes nos 

nossos cálculos já que para cada cargo há uma carga horária própria. Dentre os 4.042 

professores de Filosofia da Rede Estadual paulista, 124 – representando 3% desses 

professores – possuem dois cargos, sendo a maior parte deles (86 docentes) pertencentes 

à CEI. 

 

                                                           
24 Resolução SE 77, de 17 de dezembro de 2010, que dita as regras para a atribuição de aulas aos 
professores da rede estadual em 2011. 



112 
 

3.3.4 Motivos de afastamento  

Conforme salientado, consideramos aqui como professor de Filosofia aquele 

servidor que tinha, na data-base de 31 de março de 2011, aulas de Filosofia atribuídas, 

estando ou não em sala de aula. A Tabela 3.4, a seguir, descreve os motivos de 

afastamento dos docentes de Filosofia. 

São 309 professores afastados, o que representa 7,6% do total de professores de 

Filosofia da Rede. Esses dados nos mostram que 90% dos afastamentos são para 

cargos/função a serem desempenhados dentro da própria escola. Dentre os 13 motivos 

de afastamento, o mais recorrente é o que designa o docente para a função de Professor 

Coordenador Pedagógico (PCP). Pode ocupar essa função o professor que tenha no 

mínimo 10 aulas atribuídas e três anos de exercício no magistério público oficial da 

SEE-SP. Nessa função, além dos vencimentos próprios do cargo ou função-atividade, o 

docente recebe o correspondente a 30 horas semanais quando no ensino noturno e 40 

horas semanais quando no diurno25. Com 27,5%, o segundo maior motivo de 

afastamento é para ocupar o posto de Vice-diretor. Como requisito para ocupar essa 

função, exige-se que o docente tenha, no mínimo, cinco anos de efetivo exercício no 

magistério, Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Educação. 

Trata-se de um “cargo de confiança”, pois o ocupante é designado pelo Dirigente 

Regional de Ensino mediante a indicação do Diretor de Escola26. 

 

Continua 
 

                                                           
25 Durante a elaboração desta pesquisa, a designação do Professor Coordenador está regulamentada pelas 
Resoluções SE no 88, de 19 de dezembro de 2007, e no 10, de 31 de janeiro de 2008, conforme previsão 
contida na Lei Complementar no 836/1997. 

26 Cf. Decreto no 43.409/1998. 

TABELA 3. 4 – Número e porcentagem dos motivos de afastamento entre os 

professores de Filosofia de São Paulo – São Paulo – 2011 

Código Motivos de Afastamento 
Professores 

n % 

27 Designação – atividades burocráticas – sindicância 3 0,9 

52 Atividades inerentes/correlatas Magistério 8 2,6 

56 
Art. 109 da Lei Complementar no 444/1985 sem prejuízo 
de vencimento 

2 0,6 

70 Órgãos/Entidades Municipais 2 0,6 

83 
Entidade Conveniada à Pasta sem prejuízos de 
vencimento 

6 1,9 
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Continuação 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Outra condição de professores de Filosofia afastado do efetivo exercício em sala 

de aula é a dos professores “adidos”. São seis professores nessa condição em todo o 

Estado. Essa situação se dá quando o número de professores efetivos não tem na 

Unidade Escolar ou Diretoria de Ensino aulas suficientes para compor a jornada de 

trabalho. Esses professores são aproveitados em vagas advindas da própria Unidade 

Escolar ou em outras escolas por remoção ex-officio, cabendo a eles ministrar aulas a 

qualquer título: substituição, reforço, recuperação etc., ou adotar as atribuições de PCP 

caso não haja um na escola ou, ainda, contribuir no processo de integração escola-

comunidade27. Esses seis docentes pertencem às Diretorias Leste 1 e Leste 2, na Capital; 

Mauá, na Grande São Paulo; e Araraquara, Jaboticabal e Pindamonhangaba, no Interior. 

Os dados aqui exibidos advertem sobre a situação do trabalho docente no ensino 

público paulista, em especial dos professores de Filosofia. A organização da profissão 

docente pauta-se na distinção da classe dos docentes em categorias, na atribuição de 

aulas, na não fixação do local de trabalho, no pouco tempo dispensado para o trabalho 

pedagógico coletivo e individual, no baixo número de aulas na grade curricular e na 

possibilidade de professores sem formação específica ministrarem aulas de Filosofia, 

quadro que retrata um cenário de descaso não só com o ensino de Filosofia e com os 

                                                           

27 Cf. Decreto. no 42.966/1998 e Portaria Drhu no 2/2000 que altera as Portarias nos 11/1999 e 14/1999. 

Código Motivos de Afastamento 
Professores 

n %  

85 Integrantes de QM para frequentar Pós-graduação 2 0,6 

90 Mandato eletivo – Prefeito 1 0,3 

92 Mandato eletivo – Vereador 1 0,3 

112 QM – substituir/exercer cargo na mesma classe 1 0,3 

116 Designado para posto de trabalho (PCP) 196 63 

121 Designado para posto de trabalho – Vice-diretor de Escola 85 27 

156 Prisão 1 0,3 

261 Mandato eletivo – Vice-prefeito 1 0,3 

Total 309 100 
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seus profissionais docentes, mas também com a própria escola pública e todos os que 

dela fazem parte.  

 

3.4 Dados de formação  

3.4.1 Formação inicial  

Os dados a seguir referem-se às subcategorias formação inicial, aos cursos de 

Pós-graduação e ao tipo de instituição na qual foi realizada a formação inicial. 

Apresentaremos, ainda, o tempo de duração dos cursos dos professores licenciados em 

Filosofia da COGSP.  

Dos 4.042 professores de Filosofia do Estado de São Paulo, 77% possuem 

formação específica na área (Figura 3.8, na página a seguir). Nesse Estado, para ser 

Professor de Educação Básica II (PEBII) é preciso que o candidato possua curso 

superior de graduação com licenciatura plena, com habilitação específica na área ou 

formação superior em área correspondente e complementação na área específica28. 

Isso significa que nem todos os 77% do índice apontado como de professores 

com formação específica tenham necessariamente cursado o nível superior em Filosofia. 

Pode ser que tenham se formado em áreas afins e/ou feito complementação na área de 

Filosofia, obtendo um certificado de licenciatura plena em Filosofia.  

                                                           
28 Cabe-nos destacar que a questão do baixo percentual de professores com formação inicial nas 
respectivas disciplinas em que lecionam não é um problema apenas do ensino de Filosofia, tampouco dos 
professores do Estado de São Paulo. De acordo com Gatti (2009, p. 72), em 2006, retomando simulações 
realizadas em anos anteriores pelo Inep com base no Censo Escolar da Educação Básica e no Censo da 
Educação Superior, acrescidas das informações do Censo dos Profissionais do Magistério da Educação 
Básica, realizado em 2003, mas publicado em 2006, os estudos publicados pelo Conselho Nacional de 
Educação em 2007, e pelo Inep em 2006, mostram que o número de professores formados nos últimos 15 
anos apresentava enorme defasagem em relação às demandas de professores na educação básica. Mais 
ainda, que havia baixo percentual de professores com formação inicial nas respectivas disciplinas em que 
lecionavam, embora pudessem ter sido habilitados por meio de formação contínua, e que apenas em 
Língua Portuguesa, Biologia e Educação Física havia mais de 50% de docentes com formação na 
disciplina específica. A situação mais grave era a da área das Ciências da Natureza, em que havia apenas 
9% de professores de Física com formação específica, e 13% de Química, déficit que incidia 
particularmente sobre o ensino Médio. 
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FIGURA 3.8 – Percentual de professores de Filosofia segundo formação específica – São Paulo 
– 2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao subdividirmos o critério de não formação específica pelas Coordenadorias de 

Ensino, evidencia-se que 71% dos professores da CEI não possuem formação específica 

na área.  

Das 23 formações encontradas entre os professores sem graduação em Filosofia, 

as mais recorrentes são Ciências Sociais, Estudos Sociais, Geografia, História e 

Pedagogia, conforme apresentado no gráfico da Figura 3.9, a seguir. 

 

 

FIGURA 3.9 – Porcentagem de professores de Filosofia segundo suas formações não 
específicas – São Paulo – 2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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3.4.2 Pós-graduações e demais formações 

Outra característica apresentada por esses professores diz respeito aos cursos de 

Pós-Graduação. São 203 professores de Filosofia em todo o estado que possuem alguma 

formação de Pós-Graduação, o que representa cerca de 5% do total. São 30 

especialistas, 166 mestres e sete doutores.  

Os mestres pertencem às seguintes áreas: 99 deles possuem mestrado em 

Filosofia/Sociologia; 45 em Educação; seis em História; dois em Português; um em 

Ciências Biológicas; um em Matemática e 13 “outros”. Desses 166 mestres, 101 estão 

nas Diretorias de Ensino do Interior.  

Quanto aos doutores, quatro deles estão na COGSP e três na CEI, tendo cinco 

deles cursado o doutorado em Filosofia, um em Educação e um em História. Os 

especialistas estão amplamente no interior com 28 dos docentes e pertencem às áreas da 

Educação, da Geografia, da História entre outros, quatro docentes optaram pela área da 

Filosofia.  

A diversidade de cursos entre esses professores não se restringe à Pós-

graduação; cerca de 56% dos docentes de Filosofia do Estado possuem mais de uma 

formação de licenciatura. As formações mais recorrentes são exibidas na Tabela 3.5, a 

seguir29. 

 

TABELA 3.5 – Número e porcentagem da segunda formação mais recorrente entre os 
professores de Filosofia – São Paulo – 2011 

Formações Mais Recorrentes 

História Pedagogia 
Estudos 
Sociais 

Letras PEFPD* 
Ciências 
Sociais 

Psicologia Geografia Direito 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

588 14,5 588 14,5 382 9,5 313 7,5 214 5 203 5 201 5 159 4 81 2 

* PEFPD (Programa Especial de Formação Pedagógica Docente). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O conjunto desses professores apresenta 59 cursos diferentes. Sugerimos duas 

possíveis causas para essa “poli” formação dos docentes de Filosofia, mas que têm uma 

mesma origem: a lei da obrigatoriedade do ensino de Filosofia no nível Médio 
                                                           
29 Quadro completo da relação de formações, por área, disponível no Apêndice D. 
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promulgada em 2008. A primeira hipótese refere-se ao período anterior à lei, quando os 

licenciados em Filosofia não tinham garantia de “lugar” no currículo escolar e, assim, 

procuravam por outras áreas em que pudessem atuar no magistério. A segunda hipótese 

trata do período posterior à obrigatoriedade, em razão de os graduados de diversas áreas 

terem enxergado nas aulas de Filosofia “o surgimento de um novo e amplo mercado de 

trabalho para os profissionais dessas disciplinas”30. 

 Shulman (2005) apresenta quatro grupos de conhecimentos nos quais se apoiam 

os conhecimentos considerados essenciais para um professor exercer efetivamente a 

docência. Esse conjunto, a que o autor denomina Knowledge base (base de 

conhecimento), é composto por: a) formação acadêmica na disciplina; b) estruturas e 

materiais didáticos Shulman (2005); c) Literatura educativa especializada; e d) 

sabedoria adquirida através da prática. Segue-se uma breve análise de cada um desses 

grupos. 

Formação acadêmica na disciplina – O primeiro grupo de conhecimentos 

necessários ao professor é o conhecimento do conteúdo. Esse conhecimento apoia-se em 

duas bases: na literatura acumulada na área e nos conhecimentos (acadêmico) dos 

fundamentos históricos e filosóficos da disciplina que leciona. 

O professor é membro de uma comunidade acadêmica. Deve compreender as 
estruturas da matéria ensinada, os princípios da organização conceitual, como 
também os princípios de investigação que permitem responder a dois tipos de 
pergunta: quais conhecimentos são importantes? De que maneira quem gera 
conhecimento nessa área apreende as novas ideias e descarta as incorretas?31 
(SHULMAN, 2005, p. 12) 

Trata-se, portanto, não apenas do conhecimento mecânico dos conceitos e 

conteúdos, mas, também, da compreensão das teorias alternativas – com suas 

interpretações e críticas – e de como elas se relacionam com o currículo e com o ensino.  

Estruturas e materiais didáticos – O segundo grupo de conhecimentos tem como 

propósito alcançar os objetivos da educação escolar, o que é feito mediante a criação de 

materiais e estruturas para o ensino e a aprendizagem. Cabe ao professor conhecer esses 

materiais e estruturas, uma vez que nelas se constituem as ferramentas e os contextos 

que podem facilitar ou inibir o ensino.  

                                                           
30 Texto extraído de uma propaganda de cursos de complementação pedagógica. (Disponível em: 
<http://www.ieses.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=66>. Acesso em: 
27 jan. 2012.) 

31 Tradução livre para este estudo. 



118 
 

Literatura educativa especializada – O terceiro grupo de conhecimentos diz 

respeito ao conhecimento da literatura acadêmica dedicada à compreensão dos 

processos de escolarização, de ensino e de aprendizagem. Nesses trabalhos, além das 

pesquisas empíricas na área, incluem-se também os fundamentos normativos, 

filosóficos e éticos da educação e que devem fazer parte da formação do professor. 

Sabedoria adquirida por meio da prática – O quarto grupo de conhecimentos 

refere-se à sabedoria que o professor adquire em consequência da própria prática. Trata-

se das máximas que guiam as práticas docentes ou a reflexão sobre elas. Segundo 

Shulman (2005), uma importante tarefa da pesquisa educacional é trabalhar com os 

educadores para desenvolver representações codificadas dessa sabedoria. Ao organizar, 

interpretar e documentar essas práticas, a pesquisa educacional pode contribuir para a 

elaboração de políticas destinadas à formação de professores. 

Sem esse sistema de registro e memória, é difícil passar às etapas de análise, 
interpretação e codificação dos princípios da prática. A partir das nossas 
investigações com os professores em todos os níveis de experiência pudemos 
concluir que os conhecimentos potencialmente codificáveis, que podem se 
acumular graças a sabedoria adquirida com a prática, são muito amplos. Os 
professores simplesmente possuem uma extensa bagagem de conhecimentos 
que nunca tentaram sequer sistematizar32. (SHULMAN, 2005, p. 16) 

Para sintetizar a abordagem apresentada por Shulman (2005, p. 11), reiteramos 

que com base nesses quatro grupos de conhecimento seria possível desenvolver o 

Knowledge base, composto pelos seguintes conhecimentos: conhecimento do conteúdo; 

conhecimento didático geral, particularmente os princípios e estratégias de gestão e de 

organização da turma; o conhecimento do currículo, com um domínio especial do 

material e dos programas que servem como ferramentas do ofício docente; 

conhecimento didático do conteúdo, em especial a relação entre matéria e pedagogia; 

conhecimento dos alunos e de suas características; conhecimento dos contextos 

educativos; conhecimento dos objetivos, finalidades e valores educativos, bem como 

seus fundamentos filosóficos e históricos33.  

Tomazetti (2002) faz uma reflexão pertinente sobre a formação do professor de 

Filosofia de Ensino Médio. Segundo a autora, as aulas de Filosofia nesse nível de 

ensino devem ser ministradas por docentes devidamente habilitados e com uma sólida 

formação tanto filosófica quanto pedagógica. Mas, o que podemos considerar uma 

“sólida formação” do professor de Filosofia? 

                                                           
32 Tradução livre para este estudo. 

33 Tradução livre para este estudo. 
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No Brasil, os cursos de graduação em Filosofia são organizados em dois níveis: 

bacharelado (formação do pesquisador) e licenciatura (formação do professor); muitos 

cursos oferecem as duas habilitações, ficando a critério do estudante a escolha 

(FÁVERO et al., 2004, p. 275). Os currículos das licenciaturas pouco diferem dos 

currículos do bacharelado. É comum nas instituições – públicas ou privadas – que a 

formação específica seja realizada nos institutos/departamentos de Filosofia, deixando a 

formação pedagógica a cargo das faculdades/departamentos de educação.  

Essa dicotomia entre a formação do pesquisador e a formação do professor 

revela alguns obstáculos para a construção dessa “sólida formação”. O primeiro 

obstáculo ocorre quando a ênfase dada à formação supervaloriza os conhecimentos 

teóricos e coloca em segundo plano a preparação pedagógica inerente à profissão 

docente. Na contramão do primeiro entrave, o segundo resulta do fato de a ênfase na 

formação do professor estar ligada às questões pedagógicas, relegando a segundo plano 

aquilo que é específico do conhecimento filosófico.  

Se o primeiro obstáculo está diretamente ligado às licenciaturas de Filosofia, o 

segundo decorre das complementações pedagógicas e da possibilidade de professores de 

áreas afins ministrarem aulas de Filosofia no Ensino Médio paulista. 

 Conforme assinalado neste trabalho, advogamos que o professor de Filosofia 

seja formado no curso de Filosofia em nível superior. Sabemos que isso não é causa 

suficiente para que o professor desenvolva nas suas aulas aquilo que ajuizamos ser o 

papel desse ensino, mas é causa necessária para tanto, afinal, 

Ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de 
aprimorar em si mesmo. Ninguém promove a aprendizagem de conteúdos 
que não domina, a constituição de significados que não compreende nem a 
autonomia que não pôde construir. (MELLO, 2000, p. 102) 

Se, por um lado, consideramos a formação específica (nos seus conteúdos e 

áreas de conhecimento) em Filosofia essencial para aqueles que se dispõem a ensiná-la 

no nível Médio, por outro, entendemos que a “sólida formação” perpassa pelo domínio 

pedagógico inerente à profissão de docente.  

Partimos do pressuposto que não há ensino sem aprendizagem. Se o professor de 

Filosofia não for capaz de promover em suas aulas o “filosofar” – que é o que 

entendemos se o papel da filosofia no Ensino Médio – de seus alunos, de nada adiantará 

todo o conhecimento teórico que possui. Como relata Gelamo (2009, p. 22):  

[...] ensinar Filosofia, nesse contexto, afetou-me de tal modo que me fez 
sentir como um estrangeiro em meu próprio país; fez que me sentisse como 
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não filósofo em minha formação filosófica: era como se falasse minha língua 
materna e não fosse compreendido. Falava de filosofia, do pensamento 
filosófico e de filósofos, mas era como se estivesse falando outra língua 
qualquer que não podia ser compreendida pelos estudantes. Sentia-me como 
se falasse javanês. Os problemas filosóficos que apresentava para serem 
estudados não eram compreendidos pelos alunos, que, muitas vezes, estavam 
imersos em seus próprios pensamentos, e que, por sua vez, eram atacados por 
problemas diferentes daqueles que eu trazia, amparado pela história da 
filosofia.  

 Esse sentimento de “estrangeiridade” a que se refere Gelamo (2009) em muito 

tem a ver com a dicotomia bacharelado-licenciatura instalada nos cursos de graduação 

em geral, em que a licenciatura é vista como algo menor: “tornar-se professor de 

Filosofia, ou de qualquer outra disciplina, acaba sendo entendido como um ‘prêmio de 

consolação’; a única profissão que poderia ter o aluno menos competente” 

(TOMAZETTI, 2002, p. 73). 

 Boavida (2010, p. 19) endossa a ideia de que o ensino de Filosofia deva ser 

problema de pesquisa da própria Filosofia, uma vez que “ensinar filosofia é uma 

questão especificamente filosófica, porque os problemas do ensino da filosofia são 

problemas filosóficos”.  

 O momento atual exige das faculdades/departamentos de Filosofia que assumam 

a formação de professores para atuarem na educação básica como um problema 

filosófico e não como algo de menor valor, relegando essa formação para a área da 

Educação. Compreender que o ensino de Filosofia requer que os cursos de formação 

Superior em Filosofia reconheçam a intrínseca relação que há entre Filosofia e 

Pedagogia se faz crucial para se efetivar o Ensino Médio. 

 Ainda considerando a formação inicial dos professores de Filosofia da Rede 

Estadual paulista, os dois indicadores seguintes tratam de uma amostra com dados 

coletados apenas sobre os professores com formação específica. Optamos pelos 

docentes que pertencem à COGSP. Nela 84% dos professores possuem formação 

específica, o que representa 48% do total dos docentes de Filosofia nessa condição em 

toda a Rede Estadual.  

 

3.3.3 Tempo de duração dos cursos de licenciatura e o tipo de instituição em que 

ela foi realizada 

O primeiro indicador refere-se ao tempo de duração dos cursos de licenciatura. 

Dos 1.491 professores com formação específica da COGSP, não obtivemos essa 
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informação de 41 deles (cerca de 2,5%) e, portanto, vamos trabalhar com o número de 

apenas 1.450.  

A Tabela 3.6, a seguir, apresenta o número e o percentual dos professores da 

COGSP segundo o tempo (em meses) em que a graduação com licenciatura plena em 

Filosofia foi realizada.  

 

TABELA 3.6  – Duração (em meses) do curso de licenciatura plena em Filosofia dos 

professores de Filosofia da Rede Estadual paulista – São Paulo – 2011 

MESES NÚMERO DE 
PROFESSORES 

PERCENTUAL DE 
PROFESSORES 

de 1 a 12 meses 81 6% 

de 13 a 18 meses 131 9% 

de 19 a 24 meses 136 9,5% 

de 25 a 36 meses 532 37% 

de 37 a 48 meses 235 16% 

de 49 a 60 meses 106 7% 

de 61 a 72 meses 72 5% 

mais de 73 meses 150 10,5%  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O art. 1o da Resolução CNE/CP no 2/2002, que institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação, resolve que seja efetivada em, no mínimo, 

[...] 2.800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática 
garanta, [...] I – 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 
curricular, vivenciadas ao longo do curso; II – 400 (quatrocentas) horas de 
estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do 
curso; III – 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 
curriculares de natureza científico-cultural; IV – 200 (duzentas) horas para 
outras formas de atividades acadêmico-científico-cultural.  

 A mesma legislação completa, no art. 2o, que a duração da carga horária prevista 

no art. 1o da referida Resolução, obedecidos aos 200 dias letivos/ano estabelecidos na 

LDBEN, será integralizada em, no mínimo, 3 anos letivos34.  

                                                           
34 Anteriormente à Resolução CNE/CP no 2/2002 os cursos de licenciatura tinham duração mínima de 
3.200 horas, conforme Resolução CNE/CP no 1/1999. 
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 Os cursos de licenciatura em Filosofia realizados pelos professores de Filosofia 

do Estado de São Paulo com tempo de duração de 1 a 24 meses, estão na proporção de 

24,5% do total. Os cursos cujo período é de 37 a 48 meses significam 23% do total. O 

maior número de professores concentra-se nos cursos com 25 a 36 meses de duração, 

representando 37% dos professores licenciados plenamente em Filosofia. Todos os 

professores aqui considerados com formação específica têm certificado de licenciatura 

plena, independentemente do tempo de duração do curso.  

 Também como causa importante – embora não suficiente para determinar a 

atuação do professor de Filosofia em sala de aula, entendemos que a “sólida formação” 

desse docente perpassa pelo tempo destinado a ela. Uma formação aligeirada 

dificilmente pode subsidiar o docente no que tange ao Knowledge base para depois 

trabalhar em sala de aula. Com isso corre-se o risco de ter as aulas de Filosofia no 

Ensino Médio não como espaço próprio do filosofar, mas como um emaranhado de 

questões vazias de conteúdo que não ultrapassam o senso comum em aulas “temáticas”, 

ou, ainda, na equivocada interpretação dos conteúdos filosóficos nas aulas de “História 

da Filosofia”.  

 O segundo indicador refere-se ao tipo de instituição (pública ou particular) em 

que foram realizados esses cursos. Dos 1.491 professores com formação específica em 

Filosofia, 44 deles, o que nos fez trabalhar com o total de apenas 1.447 professores. 

Como demonstra o gráfico da Figura 3.10, há supremacia absoluta das 

instituições privadas de ensino sobre as públicas no que se refere à formação dos 

professores de Filosofia que lecionam no Ensino Médio da Rede paulista.  

 

 

FIGURA 3.10 – Percentual de professores de Filosofia que atuam no Ensino Médio da Rede Estadual 

paulista segundo o tipo de instituição (pública ou privada) no qual recebeu certificado de licenciatura 

plena em Filosofia – São Paulo – 2011. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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 Não foi possível neste trabalho coletar informações sobre as instituições nas 

quais se formaram inicialmente os professores de Filosofia da Rede Estadual de São 

Paulo, nem é objeto do nosso estudo aferir a qualidade dos cursos que os formaram. 

Entretanto, ao fornecer um quadro geral da formação de professores, Gatti (2009, p. 59) 

escreve que:  

[...] o primeiro dado a destacar é que a formação para a docência está sendo 
realizada sobretudo nas universidades, o que sugere, em princípio, maiores 
oportunidades de vida cultural e acadêmica para os estudantes [...] De acordo 
com o Censo de 2007, entre as dez maiores universidades do país em número 
de alunos, apenas três eram públicas, e é sabido que é entre as públicas que 
estão concentradas as instituições de excelência acadêmica. [...] O processo 
de transformação de um número significativo de universidades privadas em 
grandes empresas, com mais de 100 mil alunos algumas delas, resultou na 
expansão de seus campi por diferentes estados e regiões do país, mas o 
sucesso empresarial que obtiveram parece não ter sido acompanhado de um 
correspondente amadurecimento acadêmico e do desenvolvimento efetivo da 
capacidade de criação de conhecimentos novos por meio de pesquisa, que 
constitui o cerne das atividades de caráter propriamente universitário.  

 Sobre a hierarquia existente na Educação Superior entre formação para a 

docência e formação para a pesquisa, Ghiraldelli (2010) chama a atenção que essa 

hierarquia é ainda mais forte nas instituições públicas. Se, por um lado, as instituições 

particulares pouco investem na pesquisa, por outro, as IEs públicas pouco se preocupam 

com a formação para a docência do ensino básico. 

Quem sai de um curso de licenciatura de uma faculdade particular, não raro 
se dirige ao mercado de trabalho e, se continua a vida no que se formou, 
acaba trabalhando como professor na escola pública ou particular de ensino 
básico. O egresso da universidade pública, por sua vez, se dirige para o 
mestrado e depois para o doutorado e, então, volta como professor para a 
universidade pública. (GHIRALDELLI, 2010, s/p.) 

 Para além da instituição onde se realiza a formação inicial e do tempo de 

duração do curso, é necessário que essa formação seja oferecida de modo a garantir que 

o futuro docente possa construir-se em sua identidade profissional, bem como ser 

subsidiado nos conhecimentos (específicos e pedagógicos) necessários para exercer a 

docência. Quanto aos professores que já passaram por essa etapa de formação e que se 

encontram atuando no ensino, é imperativa a formação permanente – ideia que 

discutiremos no próximo capítulo.  

 O propósito deste capítulo foi fornecer elementos que pudessem contribuir para 

o entendimento do contexto em que se desenvolve a atuação dos professores de 

Filosofia no Ensino Médio da Rede Estadual paulista. Cabe-nos, agora, ouvi-los e 

deslindar as consequências que percebem da efetivação da disciplina como componente 

curricular obrigatório no contexto em que atuam. 
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CAPÍTULO 4 

COM A PALAVRA, OS PROFESSORES 

 

 

4.1 O que os professores têm a dizer? 

 Neste capítulo apresentaremos os resultados da nossa pesquisa de campo. Se a 

questão que nos conduziu para a realização desta pesquisa diz respeito à compreensão 

do contexto no qual se desenvolve a atuação dos professores de Filosofia no Ensino 

Médio da Rede Estadual de São Paulo, é essencial que esses professores possam 

expressar o que pensam e o que sentem no tocante a sua própria atuação e ao contexto 

no qual ela se desenvolve.  

 As vozes desses professores foram escutadas por meio dos questionários e das 

entrevistas e, em conjunto com os dados apresentados no capítulo anterior, nos 

permitem permear e compreender – alguns em maior, outros em menor grau – os 

contextos nos quais se concretiza a atuação dos professores de Filosofia no Ensino 

Médio paulista.  

 

4.2 Análises dos dados 

 Como já referido neste trabalho, contamos com 10 entrevistas e 20 questionários 

realizados com professores de Filosofia que atuam na escola de nível médio do Estado 

de São Paulo. Esses docentes serão identificados aqui como: 

a) de E1 até E10 para as entrevistas; 

b) de Q1 até Q20 para os questionários.  

As categorias de análise das entrevistas e dos questionários obedecerão à 

seguinte ordem: a) inserção obrigatória do Ensino de Filosofia no Ensino Médio; b) 

dificuldades no exercício da docência; c) propostas de superação das dificuldades; e d) 

formação contínua.  
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4.2.1 A inserção obrigatória do Ensino de Filosofia no nível Médio 

 Os professores que participaram da pesquisa classificam a inserção obrigatória 

do Ensino de Filosofia no nível Médio como: necessária, importante, indispensável, 

maravilhosa, imprescindível, essencial, ou excelente.  

 A “Professora E1” defende a inserção do Ensino de Filosofia como obrigatório 

no nível Médio apontando não só o que esse ensino pode proporcionar, mas 

argumentando que esse é um conhecimento que não pode lhes ser negado, pois se trata 

de um conhecimento a que têm direito:  

[...] eu vejo de forma positiva, eu acho que a disciplina de filosofia ela faz 
parte também do rol aí de conhecimentos desenvolvidos pelo o homem e os 
alunos tem direito ao acesso a essa disciplina e não é só isso. Eu acho que a 
filosofia contribui muito para a formação do aluno, não só no aspecto 
humano, desenvolvimento do senso crítico, da capacidade crítica, de reflexão 
etc. Mas também no próprio entendimento e tratamento até das outras 
disciplinas... Quando agente fala de filosofia da ciência [...] é bacana eles [...] 
eles examinarem a produção do conhecimento humano de uma perspectiva 
abordada pela filosofia e não como é abordado nas outras disciplinas. 

 Com base nas respostas obtidas nos questionários e nas entrevistas, pudemos 

aferir alguns papéis que os professores atribuem ao Ensino de Filosofia. A concepção 

mais recorrente nos discursos desses professores no tocante à função do Ensino de 

Filosofia no nível Médio é a de que ele contribui para a formação humana dos alunos, e 

associam à ideia de formação humana o desenvolvimento da crítica e o exercício da 

cidadania.  

 Quando esses professores atribuem ao Ensino de Filosofia a função de 

proporcionar (ou colaborar para) o desenvolvimento crítico dos educandos, essa ideia 

liga-se a algumas outras como: pôr “o aluno para refletir sobre a sua existência” 

(PROFESSORA E2), ou, ainda, ligar a capacidade da crítica à argumentação e ao 

questionamento em que o Ensino de Filosofia “permite e norteia o aluno ao caminho da 

reflexão, argumentação e ao questionamento” (PROFESSOR Q4). 

 No que tange à função do Ensino de Filosofia formar para a o exercício da 

cidadania, os professores que colaboraram com nosso estudo ligam essa função aos 

conceitos de ética, solidariedade e democracia, conforme é possível observar nos 

discursos seguintes: “necessitamos formar cidadãos conscientes de seu papel na história 

humana. Tendo em vista que a filosofia nos proporciona sermos agentes participantes 

do processo na construção de um país mais ético e solidário” (PROFESSOR Q20); ou 

“Eu acredito que o retorno da filosofia no componente curricular é uma oportunidade de 

efetivar a democracia” (PROFESSOR E10). 
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 Esses professores alegam que, pela natureza crítica e política da Filosofia, o seu 

ensino na escola média pode propiciar ao aluno maior capacidade de reflexão sobre a 

realidade que o cerca de maneira menos ingênua e, com isso, possibilitar-lhe intervir na 

realidade como cidadão crítico.  

 Em suma, de maneira geral os professores que participaram dessa pesquisa 

associam ao Ensino de Filosofia no nível Médio à tarefa de formação humana. 

 Severino (2006) compreende por formação humana o processo pelo qual o 

homem/mulher passa para constituir-se como humano. Essa constituição advém das 

relações naturais, sociais e históricas que o homem/mulher trava durante sua existência.  

[...] a formação é processo do devir humano como devir humanizador, 
mediante o qual o indivíduo natural devém um ser cultural, uma pessoa – é 
bom lembrar que o sentido dessa categoria envolve um complexo conjunto de 
dimensões que o verbo formar tenta expressar: constituir, compor, ordenar, 
fundar, criar, instruir-se, colocar-se ao lado de, desenvolver-se, dar-se um ser. 
É relevante observar que seu sentido mais rico é aquele do verbo reflexivo, 
como que indicando que é uma ação cujo agente só pode ser o próprio 
sujeito. (SEVERINO, 2006, p. 621) 

 Em trabalho posterior, Severino (2010, p. 58) assevera que o Ensino de Filosofia 

no nível Médio tem “uma contribuição significativa a dar para essa formação”. Referida 

contribuição consiste em:  

[...] subsidiar o adolescente com vistas à conquista e à prática do exercício de 
uma reflexão capaz de assegurar-lhe, com autonomia e consistência, uma 
compreensão mais segura dos sentidos, conceituais e valorativos, que 
norteiam sua prática e, consequentemente, sua existência, sem 
descontextualizá-la em relação às condições históricas reais em que ela se 
desenrola [...] e na sua realização como sujeito pessoal autônomo, 
participante da vida da polis, como cidadão. (SEVERINO, 2010, p. 58) 

 A Filosofia, pela sua característica essencial de promoção da prática analítica e 

reflexiva, desempenha tripla função em seu ensino: a) função hermenêutica; b) função 

crítica; e c) função intencionalizante (SEVERINO, 2010).  

Por meio da função hermenêutica, ou seja, da utilização de seus recursos 

epistêmicos, busca a compreensão e a interpretação do sentido da existência humana em 

seus contextos históricos. Não se trata, portanto, da simples exegese dos textos 

filosóficos, mas da constante contextualização do objeto associado como tema ou como 

problema para quem o interpreta a fim de significá-lo.  

Pela função crítica, coloca em questionamento o processo de construção e 

validação do conhecimento, inclusive dos próprios conhecimentos filosóficos e que 

buscam desvelar os discursos teórico-práticos das ideologias que os sustentam e que 

forjam nossa existência real. 
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E por fim, por meio da função intencionalizante, visa evidenciar e fundamentar 

os valores que dirigem as ações práticas do homem individual e coletivamente. A 

reflexão sobre esses valores permeiam as diversas áreas da existência humana, como a 

ética, a estética, a política etc., nas suas questões objetivas e subjetivas.  

Temos, assim, uma tríplice tarefa para a Filosofia em seu compromisso 
formativo: uma tarefa antropológica, uma tarefa epistemológica e uma tarefa 
axiológica, ou seja, cabe-lhe explicitar as reais coordenadas do existir 
humano, elucidar os processos de conhecimento e elaborar conceitos 
significadores e explicitar valores para o agir, assegurando que ele seja um 
agir humanizador. (SEVERINO, 2010, p. 65) 

 O Ensino de Filosofia para a formação humana se evidencia de alguma maneira 

nos discursos dos professores participantes desta pesquisa, ora com mais ênfase nas 

questões epistemológicas e axiológicas, ora nas que se referem a sua tarefa 

antropológica.  

 A resposta do “Professor Q13” serve-nos como exemplo para a compreensão de 

como os professores participantes desta pesquisa entendem a inserção do Ensino de 

Filosofia no nível Médio. 

A filosofia é essencial para a elaboração de um pensamento crítico e com 
uma visão de totalidade. A inserção da filosofia como componente curricular 
nos proporciona uma abordagem ampla dos problemas humanos, 
principalmente de temas como a vida, a ética, a bioética, a política, a lógica, e 
outras temáticas que possibilitam a construção de um amplo e sólido 
arcabouço de conhecimentos. O retorno da filosofia é uma oportunidade para 
discutir situações vividas cotidianamente e a partir dos questionamentos 
perscrutar racionalmente caminhos pedagógicos situados no limiar da 
sociedade. (PROFESSOR Q13) 

 Entretanto, embora haja um grande entusiasmo de alguns professores no tocante 

à obrigatoriedade do Ensino de Filosofia no nível Médio e sua possibilidade de 

promover a democracia, a cidadania, o espírito ético, o pensamento reflexivo, o senso 

crítico, além de, por exemplo, fomentar a argumentação e o debate, existe uma parcela 

de professores que a encaram com certa desconfiança.  

 A Professora “E4” acredita que a inserção do Ensino de Filosofia no nível Médio 

obedece a uma demanda do mercado de trabalho:  

[...] não sei até que ponto foi atendimento de uma reclamação, né, de que tem 
que ter Filosofia no Ensino Médio, ou foi algum tipo de análise de caráter 
mercadológico, que costuma estar por detrás dessas decisões muitas vezes. 
[...] Eu lembro assim, de quando estavam colocando a Filosofia de novo, que 
São Paulo foi mais resistente, demorou mais a colocar no Ensino Médio, né, e 
de que tinha uma justificativa assim, de que os alunos que estavam saindo da 
escola assim, muito especializados, muito técnicos, e pouco capazes de 
resolver problemas e situações de trabalho, no mercado. Então a Filosofia 
daria uma formação mais genérica, abriria um pouco esse horizonte do aluno, 
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então seria talvez, na prática, uma motivação mais mercadológica do que o 
quê aquela que a gente esperava. (PROFESSORA E4) 

 A reflexão e desconfiança da “Professora E4” se fazem pertinentes, já que a 

própria Proposta Curricular do Estado de São Paulo compreende que o Ensino Médio 

deve dar prioridade ao contexto do trabalho. A Filosofia, pelo seu caráter abrangente, 

reflexivo e criativo, poderia contribuir para a formação de um sujeito em que um 

contexto no qual “as competências para trabalhar em ilhas de produção, associar 

concepção e execução, resolver problemas e tomar decisões tornam-se mais importantes 

do que conhecimentos e habilidades voltados para postos específicos de trabalho” (SÃO 

PAULO, 2008, p. 24). 

 O “Professor E7” destaca que o Ensino de Filosofia não deve ser encarado como 

uma disciplina destinada a resolver todos os problemas do ensino: “agente ‘tá’ aqui 

‘pra’ colaborar, é mais uma disciplina que veio somar [...] não tem que ter esse papel de 

pegar todas as outras disciplinas no colo”.  

 Na mesma linha, o “Professor E5” não vê na inclusão obrigatória de disciplinas 

a melhor solução para resolver os problemas do ensino. Diz que, apesar de saber o 

quanto a obrigatoriedade do Ensino de Filosofia tem sido importante para que ele possa 

exercer sua profissão dentro da escola, enxerga a matriz curricular como cheia de áreas 

que enfatizam demais o lado racional, relegando outras dimensões da vida humana 

como a Arte e a Educação Física. E completa:  

[...] eu acho que foi o grande argumento utilizado quando se incluiu a 
filosofia como componente curricular obrigatório, é a de que ela ia 
possibilitar aos educandos desenvolver mais ainda o pensamento crítico, e eu 
acho que o pensamento crítico não é privilégio da filosofia, ele deve ser 
cultuado em todas as áreas do conhecimento. (PROFESSOR E5) 

 Gallo (2007, p. 18) alerta que tomar o desenvolvimento da criticidade e a 

formação para o exercício da cidadania como tarefas exclusivas do Ensino de Filosofia 

pode sobrecarregar a disciplina, já que esses são valores que devem estar presentes em 

toda a educação média. Além disso, caso não se alcance esse resultado – de formar 

cidadãos críticos – recairá sobre o Ensino de Filosofia o estigma da incompetência.  

 A ampla maioria dos professores participantes desta pesquisa vê essa inserção de 

forma positiva; apenas um professor não está ainda convencido da necessidade do 

Ensino de Filosofia ter tempo e espaço definidos no currículo do nível Médio e 

argumenta:  

Difícil uma resposta definitiva. Não estou convencido de que seja essencial o 
estudo da Filosofia no ensino médio. O aluno pensa da seguinte maneira: 
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Filosofia não cai no vestibular, para quê, então, estudar Filosofia? Difícil 
convencê-los da importância da Filosofia para a vida e blá-blá-blá. Além 
disso, os conteúdos de Filosofia poderiam ser abordados por outras 
disciplinas, tais como Língua Portuguesa, História e Geografia, até mesmo 
Matemática, Física e Biologia. (PROFESSOR Q8) 

 O fato é que o Ensino de Filosofia não goza de tradição na educação escolar 

brasileira. Enquanto os demais componentes curriculares não são questionados no 

tocante à sua necessidade e são, de certa forma, trabalhados desde os primeiros anos da 

educação básica, o Ensino de Filosofia, com tantas idas e vindas no currículo escolar, 

busca sua legitimação diante dos alunos, dos pais, dos gestores, da sociedade, dos 

professores de outros componentes curriculares, das graduações em Filosofia e dos 

próprios professores que trabalham com ele no nível Médio.  

Cabe aos filósofos educadores, professores de Filosofia, construir caminhos e 
mediações que continuem fecundos, no sentido de garantir a contribuição da 
Filosofia ao processo de realização integral do sujeito humano, na pessoa dos 
adolescentes, de construção de sua autonomia. A busca da humanização pela 
formação é a razão de ser de toda educação, é o que justifica e legitima toda 
intervenção pedagógica. Mas, por isso mesmo, passa a ser igualmente o 
critério de avaliação para medir a qualidade e a autenticidade da educação e 
de seus procedimentos mediadores. Como tais, a prática escolar cotidiana, o 
currículo, os conteúdos programáticos, o ensino, devem ser concebidos e 
executados. (SEVERINO, 2010, p. 63)  

 Passar da legalização proporcionada pela Lei no 11.684/2008 para a legitimação 

– que, segundo nosso entendimento, em breve será avaliada – desse ensino é o desafio 

colocado hoje para aqueles que se dedicam ao seu ensino e/ou seu estudo. Compete aos 

“filósofos educadores, professores de filosofia”, fazer do Ensino de Filosofia o seu 

problema filosófico e educacional. Entendemos que mais do que justificar a presença 

desse ensino no currículo da escola média, é chegado o momento de refletirmos sobre as 

condições e as necessidades para efetivar o Ensino de Filosofia de tal maneira que ele 

possa de fato contribuir para a formação humana. Essa legitimação perpassa pela 

atuação do professor de Filosofia dentro desse tempo e espaço que lhe foram 

destinados, daí a importância de conhecer os contextos nos quais ela acontece. 

 

4.2.2 Dificuldades no exercício da docência  

 “Ai! são inúmeras! Senhor Deus, o que é isso?!” (PROFESSORA E8) – essa foi 

a exclamação da docente ao ser perguntada sobre as dificuldades que ela encontrava 

para lecionar Filosofia no Ensino Médio da Rede Estadual paulista.  

 Dentre “as inúmeras” dificuldades que nos foram apresentadas nos questionários 

e nas entrevistas, merecem destaque aquelas mais específicas aos professores de 
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Filosofia do Estado de São Paulo, embora questões como as apontadas pelo “Professor 

Q13” sejam responsáveis por grande parte das dificuldades encontradas pelos 

professores de Filosofia no exercício de sua função.  

As principais dificuldades podem ser enumeradas: a) desvalorização da 
profissão de professor; b) salários baixos, infraestrutura precária e 
sucateamento; c) práticas pedagógicas e didáticas ultrapassadas; d) salas de 
aula com número elevado de alunos (média de 40); e) culpabilização do 
professor como único responsável pelos baixos índices educacionais; e) falta 
de apoio pedagógico – trabalhamos sem apoio de psicólogos, 
psicopedagogos; f) distância entre a inserção das novas tecnologias e as 
propagandas exibidas nos meios de comunicação; g) a questão da linguagem 
entre os adolescentes e os professores muitas vezes causa situações de 
desgaste; h) dificuldade em manter a disciplina; i) falta de motivação tanto 
dos professores quanto dos alunos. (PROFESSOR Q13) 

 Mas essas dificuldades não são exclusivas do professor de Filosofia e, sim, de 

todos aqueles que se dispõem a atuar na escola pública paulista. Por isso, vamos nos 

ater às dificuldades que foram mais recorrentes nos discursos dos professores 

procurando sempre com o propósito de compreendê-las com base nas peculiaridades 

que elas apresentam para o Ensino de Filosofia no nível Médio do Estado de São Paulo.  

 Com apoio nisso, agrupamos essas dificuldades nas seguintes subcategorias: a) 

dificuldades referentes à estrutura física das escolas e ao material didático-pedagógico; 

b) dificuldades referentes à organização do tempo; e c) dificuldades referentes à relação 

ensino-aprendizagem.  

 A infraestrutura nas escolas estaduais de São Paulo aparece como uma das 

principais dificuldades apresentadas pelos professores. De acordo com os relatos desses 

professores, em muitas escolas estaduais de São Paulo o ambiente é inóspito e precário: 

faltam cadeiras e carteiras, tem grades por todos os lados, turmas superlotadas, não há – 

ou não funcionam – bibliotecas, laboratórios de informática etc.  

 Sobre esse “não funcionamento” do espaço escolar, relata a “Professora E4”:  

Na escola, assim, eu sinto muito a falta de poder usar melhor os espaços e os 
recursos materiais. Então assim, embora essa escola tenha uma estrutura 
razoável, tenha um anfiteatro até grande, mas no dia-a-dia raramente você vê 
alguma direção ou coordenação priorizar a manutenção desses espaços, 
desses equipamentos. [...] os aparelhos estão em péssima condição de uso, e 
aí você não tem técnico na escola para, dentro do tempo necessário, viabilizar 
o uso desses aparelhos. [...] Até acho engraçado porque há uma certa 
cobrança da gente, que o professor tem que saber usar outros recursos e tudo, 
e quando na verdade você tenta, tenta de todas as maneiras e poucas vezes 
você consegue fazer uso desses recursos na escola pública, parece que é tudo 
contra o seu trabalho. (PROFESSORA E4) 
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 A falta de estrutura adequada não se refere apenas às questões dos espaços 

físicos ou do mobiliário das escolas, mas, sobretudo, aos recursos e materiais didático-

pedagógicos que esses docentes têm a sua disposição.  

[...] assim, os recursos que nós temos pra trabalhar é giz e lousa... e a voz, né? 
Os alunos sequer tinham um livro didático de filosofia, o que [...] a Secretaria 
da Educação fornece são as apostilas [...] a falta de estrutura ela limita 
qualquer trabalho que você for propor e assim buscar alternativas pra essa 
falta de estrutura é uma coisa quase impossível. Você vê, mesmo se a gente 
precisa de um “xérox” de um texto é complicado. E são coisas, assim, eu, por 
exemplo, já cheguei a “xerocar” textos pra trazer pros meus alunos, mas 
assim se eu for “xerocar” texto pra trazer pros meus alunos, pra todos meus 
alunos eu fico sem salário, porque é caro, são muitos alunos [...] 
(PROFESSORA E1) 

 Sobre o material didático, cabe-nos destacar que até 2009, quando foi 

implantado o Caderno do Aluno com base na Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo, os alunos das escolas estaduais não contavam com material próprio para o 

Ensino de Filosofia, pois as escolas recebiam livros didáticos e paradidáticos apenas de 

matemática, química, língua portuguesa etc.35. Os professores de Filosofia tinham como 

alternativa para os textos filosóficos, por exemplo, fotocopiar esses textos e arcar com o 

custo, ou ainda passá-los na lousa e dispensar o tempo já reduzido das aulas para a cópia 

pelos alunos.  

 Em 2008, foi implantada na Rede de Ensino do Estado de São Paulo a Proposta 

Curricular apoiada em materiais didáticos chamados de Caderno do Aluno, Caderno do 

Professor e Caderno do Gestor, os dois primeiros distribuídos bimestralmente aos 

alunos e professores. 

 A Proposta Curricular é centrada em um programa predeterminado em seus 

conteúdos (Anexo C), metodologias e avaliações. Na sua primeira versão a Proposta 

Curricular para o Ensino de Filosofia foi assinada por Adilton Luis Martins e Paulo 

Miceli. Em 2009, os “cadernos” passaram a ser assinados por Renê José Trentin Silveira 

e Luiza Christov, todavia, poucas alterações foram realizadas no material desde sua 

implantação.  

 O material didático enviado pela SEE-SP para as escolas não é objeto de 

consenso entre os professores, conforme evidenciado a seguir. 

 A “Professora E1”, apesar de não gostar do material por achá-lo “um tanto 

quanto simplório [...] filosoficamente falando”, concorda com a elaboração de uma 

                                                           
35 Em 2011 o Ensino de Filosofia passou a fazer parte do Programa Nacional do Livro do Didático do 
governo federal. Esse material deve chegar às escolas em 2012. 
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matriz curricular unificada. Por sua vez, a “Professora E2” argumenta: “o caderninho 

que o governo dá eu acho interessante, porque assim, dá um respaldo para o que vai 

acontecer na próxima aula”. 

 Já os que desaprovam o material veem nos conteúdos dos cadernos outra fonte 

de dificuldade e alegam que a “Cartilha oferecida pelo SEE-SP é de baixa qualidade” 

(PROFESSORA Q5); esse material dificulta também o trabalho docente com a 

“obrigação de cumprir um currículo ‘confuso’ da SEE” (PROFESSOR Q10); ou, ainda, 

que “A Filosofia exige um certo rigor e da forma que o currículo está composto é 

inviável trabalhar” (PROFESSOR Q11). 

 É importante salientar que o Caderno do Professor traz em cada “situação de 

aprendizagem” o número de aulas que devem ser utilizadas para cada uma delas. Com o 

tempo dispensado, traz também os conteúdos e os temas a serem trabalhados, as 

competências e as habilidades a serem desenvolvidas, as estratégias e os recursos que 

devem ser utilizados e, também, como se deve dirigir a avaliação.  

 Esse material, tal como foi concebido e implementado, não leva em 

consideração uma gestão democrática da educação escolar, pois os professores não 

participaram da sua elaboração; tampouco dá às escolas autonomia para adequar os 

conteúdos e métodos às suas realidades específicas, já que elas respondem por isso nas 

avaliações externas e na supervisão dos gestores.  

Seria interessante que os professores utilizassem o formato adotado nas 
Propostas Curriculares para a redação de seus planos de ensino, de modo que 
os gestores pudessem verificar as adequações sugeridas e suas razões. Vale 
lembrar também que o plano de ensino anual de um componente curricular 
expressa uma sequência lógica de ensino-aprendizagem. Qualquer mudança 
no plano anual por série(ano)/bimestre, em relação ao oficialmente proposto, 
pressupõe mudanças nas(os) séries(anos)/bimestres subsequentes. (SÃO 
PAULO, 2010, p. 10) 

 O currículo oficial do Estado de São Paulo, ao definir os conteúdos, as 

metodologias e as avaliações a serem empregadas para o Ensino de Filosofia, expropria 

desses professores a sua própria capacidade de reflexão e de decisão sobre o currículo, 

sobre a educação escolar e sobre o próprio filosofar, uma vez que lhes é reservada a 

função de executores das “orientações pedagógicas” verticalizadas. 

 Outra dificuldade apresentada pelos professores participantes desta pesquisa 

concerne ao tempo dedicado às aulas de Filosofia.  

 Alguns desses professores apontam o fato de o Ensino de Filosofia fazer parte do 

currículo escolar apenas no Ensino Médio ser também um entrave para sua atuação: 
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“Penso que é muito bom, mas acredito que seja muito tarde trabalhar só com Ensino 

Médio” (PROFESSOR Q7). 

 Isso no conduz novamente à questão da legitimação do Ensino de Filosofia:  

[...] eu mesma comecei a questionar até que ponto a gente consegue ensinar 
Filosofia no Ensino Médio [...] mas as dificuldades são tantas, e o fato de que 
o aluno vem sem ter tido Filosofia no Ensino Fundamental. Então nós não 
estamos assim, muito legitimados diante do aluno, cria uma dificuldade, né. 
(PROFESSORA E4)  

Ao tratar com um público ainda leigo no assunto, as aulas de Filosofia 

concentram-se em explicar “o que é filosofia”, “quem são os filósofos”, “a utilidade da 

filosofia” e “por que estudar filosofia”. Trata-se de tentar “convencer” o aluno sobre a 

importância desse ensino e legitimá-lo como componente curricular. 

Sem dúvidas, essa legitimação passa também pelo tempo destinado às aulas de 

Filosofia no Ensino Médio. A organização da matriz curricular é de responsabilidade de 

cada Estado da Federação. Em São Paulo, entre 1998 e 2012 algumas grades foram 

criadas. Optamos por esse recorte no tempo, pois, conforme salientado, o Ensino de 

Filosofia tornou-se obrigatório em 2008 com a Lei no 11.684, pautada no Parecer no 

38/2006. Temos, portanto, como parâmetro as duas legislações anteriores à Lei da 

obrigatoriedade e as que se seguiram até o início do ano desta dissertação.  

Os professores relatam que com o pequeno número de aulas fica muito difícil 

realizar um bom trabalho. O Quadro 4.1, na página a seguir, apresenta a variação no 

número de aulas que foram destinadas ao Ensino de Filosofia no nível Médio do Estado 

de São Paulo nos últimos anos. Essa “instabilidade” na carga horária cria ao menos duas 

limitações para o docente de Filosofia.  
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QUADRO 4.1 – Alterações na Matriz Curricular para o Ensino de Filosofia no nível 

Médio paulista diurno* entre 1998-2012 

Ano 
Aulas 

Semanais 

Séries do Ensino Médio 
Legislação 

1a série 2a série 3a série 

1998 No de aulas 2 2 ** Resolução SE no 49/1998 

2005 No de aulas 2 - ** Resolução SE no 6/2005 

2006 No de aulas 2 2 2 Resolução SE no 2/2006 

2007-2008 No de aulas 2 2 - Resolução SE no 92/2007 

2009-2011 No de aulas 2 1 1 Resolução SE no 83/2008 

2012 No de aulas 2 2 2 Resolução SE no 81/2011 

*Para o ensino noturno em 2012, a 1a série tem uma aula semanal. 

**Cabia ao Diretor da UE destinar duas aulas para uma das três disciplinas: Filosofia, Sociologia ou 
Psicologia. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O primeiro entrave é a insegurança de ter ou não aulas suficientes para compor 

sua jornada de trabalho no ano seguinte. Decorrente desse primeiro entrave surge o 

segundo: dependendo do número de aulas disponíveis na grade e da quantidade de 

turmas que a escola tem, esse docente poderá trabalhar em mais de uma escola sem a 

garantia de no ano seguinte de permanecer ao menos nas mesmas escolas que já 

trabalhava. Isso faz que ele não crie vínculos com as escolas onde trabalha, com a 

comunidade na qual ela está inserida, tampouco com os alunos, como aponta o 

“Professor Q14”: “A troca de escolas, várias unidades escolares, falta de parcerias com 

pais e equipe gestora”.  

 No período de 2009 a 2011 – este último ano, momento em que se realizou esta 

pesquisa –, as 2as e 3as séries tinham apenas uma aula semanal. Além da dificuldade de 

contemplar o conteúdo programático nesse curto tempo, o número irrisório de aulas 

gera outras dificuldades.  

 Os professores associam as poucas aulas na grade curricular com o elevado 

número de alunos por sala. Um professor com, por exemplo, 33 aulas semanais, terá, no 

mínimo, 17 turmas e, no máximo, 33 turmas. Segundo o relato de alguns professores, a 

média de alunos por turma é de 40 jovens. Isso significa que esse docente terá entre 680 

e 1.320 alunos por semana, além da sobrecarga de trabalho – planejar as aulas, corrigir 

as atividades de avaliação etc. –, podendo gerar uma grande angústia nos professores, 

como nos mostra o depoimento a seguir:  
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Eu tenho uma angústia, por exemplo, em sala de aula que é de não conseguir 
lembrar o nome do aluno, e isso piorou quando o número de aulas caiu pra 
uma por semana [...] E você não poder lembrar o nome do aluno, uma 
característica, a cara do aluno na hora do Conselho, para avaliá-lo com 
justiça... Isso, para mim, é uma angústia terrível, terrível. [...] se duas aulas já 
são tempo muito curto para você trabalhar qualquer conteúdo, e de Filosofia, 
que requer um tempo específico, imagina em uma aula por semana, e você 
tendo que dar conta de uma série de burocracias (fazer a chamada do aluno, 
ver se ele está em sala de aula ou não, às vezes resolver algum problema 
particular, um aluno que traz um atestado e você tem que anotar aquilo no 
diário, que o aluno estava doente, etc.). Então o tempo é consumido por essas 
coisas, e depois você tem uma luta com a sala de aula para conseguir ser 
ouvido, porque o aluno quer conversar, quer falar no celular, etc., e aí quando 
você começa a dar inicio ao conteúdo, e você nem chega, não chegou ainda 
no finalmente, e a aula terminou. Ou então o aluno “Ah, professora, a 
senhora não vai ver tal relatório? Já vai dar o sinal.” [...] E aí você não 
terminou um conteúdo mínimo que seja. [...] Isso também é muito 
angustiante para o professor de Filosofia. (PROFESSORA E4) 

 Por fim, outra dificuldade recorrente no discurso dos professores diz respeito à 

relação ensino-aprendizagem nas aulas de Filosofia. Podemos dividir essa dificuldade 

em duas outras questões. A primeira concerne às dificuldades de leitura, abstração e 

assimilação dos conteúdos próprios da Filosofia em decorrência da baixa formação de 

leitura no Ensino Fundamental. A segunda refere-se ao perfil do jovem que cursa o 

Ensino Médio, hoje.  

 Sobre a primeira questão os professores entrevistados afirmam:  

 [...] as principais dificuldades que eu encontro em ensinar filosofia começa 
com o português. Qual é problema com o português? Os alunos não sabem 
distinguir o significado das palavras [...] (PROFESSOR E3) 

[...] outro fator [...] que complica demais é a bagagem cultural dos alunos, 
não só na questão do conteúdo, domínio do conteúdo mínimo necessário pra 
tratar questões ligadas à filosofia é em relação às habilidades e competências 
mesmo. Meus alunos, eles têm sérias limitações de compreensão de texto, de 
leitura. (PROFESSORA E1) 

[...] só que eles não gostam de ler, eles não têm o hábito de fazer a leitura e 
mesmo quando eles leem em sala de aula eles não entendem nada do que foi 
que eles leram, então eles não conseguem compreender nada [...] Ele lê pra 
fora, não faz a interpretação, então fica difícil, e filosofia depende da leitura e 
da interpretação. (PROFESSORA E2) 

[...] E essa dificuldade de pegar um texto e mostrar “pro” aluno, fazer com 
que ele entenda aquele [...] Então é um esforço muito grande aliar isso à 
dificuldade de leitura dos nossos alunos, eles estão com muita dificuldade de 
ler e entender. E a leitura é a ferramenta principal da filosofia, a leitura e a 
escrita, né? (PROFESSOR E7) 

[...] eles mal sabem ler e escrever, interpretar. E aí como você vai propor esse 
exercício de pensar que leva à reflexão? (PROFESSOR E9) 

[...] e outra coisa que é uma dificuldade, que já é mais estrutural, que é a 
baixa formação do ensino fundamental, que muitos deles chegam no primeiro 
ano sem ter muita proximidade com leitura. Eles não têm o hábito de leitura, 
a grande maioria, e como filosofia é feita a partir de leitura, de contexto a 
leitura, de debater as leituras e argumentar as leituras, nós ainda temos um 
pouco de dificuldade com relação a isso, à formação fundamental dos alunos. 
Aí, você tem que ensiná-los a ler, não a, simplesmente, ficar balbuciando 
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palavras, mas ler de maneira contextualizada, crítica, falta isso. 
(PROFESSOR E10) 

 Podemos depreender da análise desses excertos que a capacidade de leitura dos 

alunos de Ensino Médio é bastante deficitária, o que dificulta o trabalho do professor de 

Filosofia. Não se trata, portanto, de uma dificuldade de leitura do texto filosófico em 

específico. Essa dificuldade se destina a qualquer texto, seja ele de um filósofo da 

tradição ou de textos da literatura em geral. A dificuldade é de ler primeiro para depois 

ler filosoficamente. 

 De acordo com Favaretto (1995, p. 81), a leitura filosófica é essencial à 

atividade filosófica; mais do que uma metodologia de leitura, a leitura filosófica é 

também um “‘exercício de escuta’ [...] o texto fala a partir da relação que se estabelece 

com ele: o que há nele, a linguagem nele articulada, não se manifesta senão quando a 

leitura funciona como elaboração desdobrando os pressupostos e subentendidos do 

texto”. 

 O Ensino de Filosofia pode contribuir para melhorar a capacidade leitora dos 

alunos de Ensino Médio. Este passa a ser um dos papéis do professor de Filosofia: 

utilizar-se dos conteúdos e textos filosóficos para contribuir na formação da capacidade 

leitora dos alunos. 

[...] a conquista da inteligibilidade pelos alunos pode advir da proposição, 
pelo professor, de exercícios operatórios, na leitura de textos. Nas redações, 
nas discussões; na aquisição de uma determinada informação, na elaboração 
de um conceito, é preciso levar em conta a qualidade do conteúdo e a 
situação de aprendizagem. Em filosofia, os trabalhos operatórios visam ao 
desenvolvimento de habilidades em construir e avaliar proposições, em 
determinar os princípios subjacentes a elas – o que passa pelo sentido das 
palavras e pela atenção à cadeia sintática, pelo menos. (FAVARETTO, 1995, 
p. 81)  

 A segunda questão atinente às dificuldades que os professores encontram na 

relação de ensino-aprendizagem da Filosofia é compreendida por alguns deles como 

“desinteresse e indisciplina” dos alunos. Em outros discursos essa dificuldade pode ser 

associada ao perfil do aluno de Ensino Médio, hoje. A primeira perspectiva foi mais 

recorrente entre os professores que responderam ao questionário, ao passo que a 

segunda é mais recorrente nas respostas dos entrevistados.  

 A “Professora E4” diz que essa não é uma dificuldade específica dos professores 

de Filosofia, mas que no Ensino de Filosofia essa questão se agrava pela própria 

natureza desse componente curricular.  

[...] Tem a questão da alienação, do consumismo, do imediatismo, eles 
querem aquilo que satisfaça imediatamente, e nada disso satisfaz muito 
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imediatamente, mas é uma “inconformação” que eu tenho com isso. Porque 
eu acho que a gente que vai para a área de Filosofia gosta tanto do 
conhecimento, de ver, e se encanta com a possibilidade de você desmontar 
coisas que parecem que são uma coisa, mas que na verdade são outras, fazer 
uma análise crítica da realidade, e você não vê muito interesse. 
(PROFESSORA E4) 

 Essa professora aponta também que é preciso dedicar estudos para entender a 

natureza desse desinteresse do jovem não só pela Filosofia ou pela educação no geral, 

mas sobre a própria realidade que o cerca. E completa: “e aí eu não estou querendo 

moralizar a questão ‘ah, aluno desinteressado é vagabundo que não quer fazer nada’. 

Não é isso, mas a gente tentar entender qual a natureza desse desinteresse” 

(PROFESSORA E4).  

 Na mesma direção apontada pela “Professora E4”, o “Professor E5” coloca que 

existe na juventude do fim do século XX e do início do século XXI um “principio ético” 

fundado no imediatismo, assim, a natureza reflexiva da Filosofia torna esses jovens 

adversos a ela:  

[...] é uma geração que experimentou uma relação com a realidade que é 
muito diferente da que eu experimentei. Ou seja, existe uma aceleração da 
vida [...] Eu vejo que existe um imediatismo muito grande por conta dessa 
aceleração da vida, e isso faz com que os estudantes, os jovens sejam mais 
avessos a tudo aquilo que exige muita maturação. (PROFESSOR E5) 

 E completa: 

Eu vejo que houve um apelo maior nos últimos anos para a importância da 
aparência física e o narcisismo [...] a “corpolatria” está muito mais evidente 
do que na época em que eu era jovem. Existe – e aí eu acho [...] um princípio 
ético que está regendo a juventude contemporânea, acho que a sociedade 
como um todo, mas a juventude de maneira específica – que é o princípio de 
“viva intensamente cada minuto”. E esse viver intensamente está sendo 
traduzido, está sendo representado pela indústria cultural como excitação dos 
sentidos. (PROFESSOR E5) 

 É interessante perceber no discurso do “Professor E5” que ele faz a comparação 

entre a sua geração e a que está hoje nas salas de aula: “a minha primeira dificuldade, 

foi lidar com a geração que estava vindo, essa geração eu achei que era muito diferente 

da minha”. Ele relata que o confronto entre as expectativas que tinha e a realidade o 

levou a questionar a sua própria capacidade de ser professor: “Eu sabia que tinha 

colegas meus, professores, que conseguiam trabalhar, então eu me questionava se era 

um problema de falta de estudo meu ou se era um problema mesmo de não ser uma 

pessoa adaptada àquela profissão” (PROFESSOR E5).  

 Esse “choque” entre as gerações também é apontado pela “Professora E8” como 

uma das causas de dificuldade em ensinar Filosofia no Ensino Médio: “nós temos hoje 



139 
 

um perfil de jovem que não é um jovem de dez anos atrás, vinte anos atrás. Então 

agente tem que reestruturar essa educação pensando nesse novo perfil de juventude” 

(PROFESSORA E8). 

 Gallo e Aspis (2010) problematizam o papel do Ensino de Filosofia na sociedade 

contemporânea, o que os induz a caracterizar a sociedade atual no conceito de “tempos 

hipermodernos” proposto por Lipovetsky. Segundo os autores, Lipovetsky afirma que a 

pós-modernidade foi um período de transição da época moderna para o tempo que 

vivemos hoje: “tempos hipermodernos”, pautado em três máximas – mercado, eficiência 

técnica e individualismo. A sociedade contemporânea caracteriza-se por “um momento 

histórico em que as teses e os modelos da modernidade foram não superados, mas 

hiperbolizados, elevados à enésima potência” (GALLO; ASPIS, 2010, p. 92).  

 De fato, vivemos em uma sociedade calcada na hipervigilância, no 

hiperconsumismo, na hipercompetição, na hipertecnologia, na hipercomunicação etc., 

em que tudo é guiado pelo imediatismo. A exacerbação do consumo e do 

individualismo, a falta de crença no futuro e na política, a consolidação do liberalismo 

globalizado e a consequente mercantilização generalizada dos modos de vida, tudo isso 

elevado ao extremo, promovem um novo hedonismo. 

[...] Nasce toda uma cultura hedonista e psicologista que incita à satisfação 
imediata das necessidades, estimula a urgência dos prazeres, enaltece o 
florescimento pessoal, coloca no pedestal o paraíso do bem-estar, do conforto 
e do lazer. Consumir sem esperar; viajar; divertir-se; não renunciar a nada; as 
políticas do futuro radiante foram sucedidas pelo consumo como promessa de 
um futuro eufórico. (LIPOVETSKY, 2004 apud GALLO; ASPIS, 2010, p. 
93) 

 Sob o signo do imediatismo, o tempo escasso se torna um problema social que 

tem como um dos resultados a juventude acelerada da qual falou o “Professor E5”. 

Diante da rapidez com que se vivem as questões sociais, culturais e afetivas, o interesse 

do qual falaram os professores, também se torna efêmero.  

 Gallo e Aspis (2010, p. 102) entendem que o Ensino de Filosofia pode ser uma 

forma de resistência e de revolução a esse contexto ao criar subversões, ou seja, criando 

pequenas versões diante da versão maior, entendendo por versão maior aquilo que está 

instituído, que é oficial, “o esperado-repetido, o mesmo”. 

[...] Além da forma de pensar da ciência, para a qual treinamos tão bem os 
jovens, além da lógica do mercado, de suas seduções, do marketing; para 
além das tradições e do senso comum, apresentar aos jovens e dar 
oportunidades de ensaiarem uma outra forma de pensar: a filosófica. A partir 
das suas questões, dos problemas da vida, hoje, apresentar filosofias criadas 
na história, ensinar a ler os textos dos filósofos, ensinar a reconhecer como se 
compõem os discursos, como a filosofia opera uma síntese da cultura em 
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cada época de forma conceitual, criando saídas para os problemas dos 
homens. [...] Que os faça sentir que cada um deles pode ser uma máquina de 
criação de versões, que a submissão não é a única saída. (GALLO; ASPIS, 
2010, p. 103) 

 Concordarmos com ambos os autores supracitados no tocante ao papel do 

Ensino de Filosofia e à sua possibilidade de trabalhar nas entrelinhas, nas brechas da 

“versão maior”, procurando maneiras alternativas de refletir sobre os problemas da 

sociedade contemporânea; no entanto, entendemos que isso só se tornará possível se 

pudermos criar também maneiras alternativas para superar as dificuldades colocadas 

pelos professores que participaram desta pesquisa.  

 As dificuldades estão postas: há um grande déficit na estrutura física nas escolas; 

falta material didático-pedagógico e, quando há, esse material é de baixa qualidade, a 

organização do tempo não valoriza o Ensino de Filosofia e a relação ensino-

aprendizagem esbarra na baixa formação de leitura e no “desinteresse” dos alunos. 

Nosso entendimento é que o melhor caminho possível para fazer que o Ensino de 

Filosofia possa contribuir para a formação do jovem de nível Médio é enfrentar essas 

dificuldades. 

 

4.2.3 Propostas para superação das dificuldades  

 Nosso entendimento é que não só as aulas de Filosofia podem contribuir para 

formar alunos capazes de refletir sobre a própria realidade e de propor maneiras de 

superá-la, mas que, igualmente, os professores de Filosofia também podem assumir essa 

postura. Como já apontamos neste trabalho, propugnamos por um professor de Filosofia 

que atue como “professor-filósofo”, ou seja, aquele docente que reflete sobre a própria 

prática e propõe alternativas para superar as dificuldades.  

 Sabemos que as dificuldades encontradas pelos professores para o exercício da 

docência na escola pública são tantas que por vezes extrapolam as tentativas 

engendradas por eles com a finalidade de superá-las. Mas os discursos dos professores 

evidenciaram que algo precisa ser feito, ora em nível individual, ora no das políticas 

públicas, e que eles podem contribuir com algumas sugestões.  

 Optamos, então, por expor aqui as “possíveis superações” das dificuldades que 

os professores apresentaram no tocante à educação de modo geral e àquelas que se 

destinam especificamente ao Ensino de Filosofia. É evidente que o Ensino de Filosofia 

está inserido no contexto geral da educação escolar e, portanto, sofre as mesmas 
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influências que os outros componentes curriculares, o que explica o fato de as sugestões 

para a superação das dificuldades da educação de modo geral se tornarem importantes. 

Em contrapartida, o Ensino de Filosofia encontra dificuldades que são peculiares a ele, 

como as questões da legitimação e da carga horária, abordadas no tópico anterior. 

 Comecemos pelas questões que se encontram no âmbito das políticas públicas 

educacionais, tanto de modo geral, quanto as que dizem respeito ao Ensino de Filosofia 

em específico. 

 De modo geral, os professores que participaram desta pesquisa apontam a 

necessidade de se investir na educação. Esse investimento se refere às questões de 

estrutura física das escolas, aos recursos didático-pedagógicos e ao investimento maciço 

na valorização do professor – em especial no salário e na formação.  

Creio que a valorização do professor primeiramente, isso inclui o respeito 
pela classe, melhores salários e infraestrutura para um ambiente de trabalho 
digno. Isso requer uma política educacional centrada na figura do professor e 
do aluno, um projeto de resgate da questão educacional como prioridade. 
Tudo isso dentro de um debate sobre os rumos a serem tomados para uma 
educação inclusiva. Uma luta que está aí é a aplicação de 10% do PIB na 
educação. (PROFESSOR Q 13) 

 Como vimos no tópico anterior, o investimento na estrutura física e nos recursos 

materiais não se trata apenas de ter espaços e materiais adequados, mas de tê-los em 

funcionamento pleno. De nada adianta uma quadra esburacada ou uma biblioteca 

fechada por falta de funcionário, por exemplo.  

 Os professores, com recorrência, se referem a uma “mudança organizacional da 

educação”. A “Professora E1” entende que a escola ainda está organizada para a 

domesticação dos corpos e não para o desenvolvimento da aprendizagem: “assim, o 

ensino-aprendizagem ainda não tá em pauta dentro da escola [...] ela ainda é o menos 

importante, o que importa é dar conta da burocracia, cumprir as regras, e é isso”. 

 Para os professores, o modelo vigente não condiz com as necessidades da escola 

hoje e, por isso, sugerem: a) a redução do número de alunos por turma; b) a redução de 

jornada e o aumento no número de aulas na grade curricular; c) a organização do espaço 

escolar com salas-ambientes; d) a escolha democrática dos diretores de escolas; e) a 

valorização salarial; f) a realização de cursos de formação; g) a inserção do Ensino de 

Filosofia no nível Fundamental e dos conteúdos da Filosofia nos vestibulares e no 

Enem. 
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No tocante à redução do número de alunos por turma, os professores 

argumentam que isso lhes permitiria dar maior atenção às dificuldades de cada aluno e, 

por consequência, melhoraria a aprendizagem.  

[...] E redução de alunos em sala, né? Quinhentos, seiscentos alunos. Como 
que um professor em quarenta, cinquenta minutos, vai dar um retorno? Passa 
uma semana, uma vez por semana, duas vezes por semana, em determinadas 
classes com cinquenta minutos, pensando na dificuldade de cada um? [...] 
(PROFESSORA E8) 

[...] tem que parar de ter um pouco de demagogia política, por parte de vários 
grupos, e alguém com coragem, ou pessoas com coragem de falar “não, 
vamos mexer nisso realmente, vamos dividir as salas. As salas agora terão 20 
alunos por turma, né” [...] Então assim, independentemente de coloração 
partidária, acho que tem que ter essa coragem de falar “Olha gente, 30 não 
dá, 40 não dá, tem que ser 20, no máximo, estourando... e olha lá”. 
(PROFESSORA E4) 

 Sobre a redução de jornada e o aumento no número de aulas na grade 

curricular, destacamos, em primeiro lugar, que a redução da jornada é um dos 

determinantes para a melhoria da educação. Conforme assinalamos no Capítulo 3 desta 

dissertação, os professores da Rede Estadual paulista têm uma jornada de trabalho 

semanal que não lhes propicia tempo condizente com suas atribuições, como por 

exemplo, a preparação de aulas, o estudo e a correção de atividades. Como já 

apontamos também, as poucas aulas na grade curricular fazem que o professor de 

Filosofia tenha necessidade de assumir várias turmas. O aumento, por exemplo, para 

duas aulas semanais em todas as turmas do Ensino Médio, associado ao cumprimento 

da Lei Federal no 11.738/2008, cuja determinação diz que um terço da jornada deve ser 

dedicado a atividades fora da sala de aula, possibilitaria que os docentes de Filosofia 

tivessem, no máximo, 13 turmas semanais. Ainda no tocante ao aumento do número de 

aulas na grade curricular, os professores sugerem que elas sejam inseridas no lugar das 

disciplinas de apoio curricular. 

 A propósito da organização do espaço escolar com salas-ambientes, é pertinente 

salientar que o espaço tradicional da sala de aula com lousa e carteiras pode ganhar uma 

atmosfera mais favorável ao desenvolvimento das aulas quando esses espaços são 

organizados com recursos didático-pedagógicos direcionados a determinada área do 

saber. Isso ajudaria, por exemplo, a otimizar o tempo e a proporcionar aulas 

diferenciadas. Defensora das salas-ambientes, a “Professora E1” argumenta:  

Por que você pode organizar o espaço de acordo com o que você vai trabalhar 
com os alunos, é diferente de você ficar circulando, você não tem como 
carregar um espaço todo [...] por mais que agente tente fugir daquele ensino 
mais tradicional, você fica limitado pelo ambiente, pelos recursos. 
(POFESSORA E1) 



143 
 

Com relação à escolha democrática dos diretores de escolas, cabe-nos salientar 

que no Estado de São Paulo os diretores escolares assumem o cargo mediante a 

aprovação em concurso público. O candidato escolhe a unidade escolar na qual deseja 

atuar seguindo o critério de pontuação nesse concurso. Sobre essa questão, expõe uma 

professora: 

[...] são mais gestores do que diretores com perfil de preocupação pedagógica 
de fato [...] preocupação administrativa, mas não pedagógica. [...] precisaria 
mudar essa forma de escolher essa direção, que fosse escolhida pela 
comunidade escolar, eu acho que isso poderia ter efeitos positivos. Ou dentro 
do grupo de professores, a cada dois anos você elege alguém pra dirigir, ou é 
um colegiado que vai dirigir, não é mais uma pessoa... eu acho que precisava 
[...] de democratização mesmo [...]. Que eu imagino assim, se você escolhe a 
direção dentro do grupo, essa pessoa, esse grupo vai se identificar com esses 
problemas que a gente tem: “não, vamos resolver anfiteatro, aparelhagem, 
porque o professor precisa disso”. (PROFESSORA E4) 

 Paro (1996) reflete sobre a questão da eleição de diretores na escola pública 

brasileira procurando compreender os limites dessa experiência diante das expectativas 

que se tem a respeito dela. Para ele, o fato de se eleger um diretor não garante uma 

gestão democrática efetiva, uma vez que 

[...] o problema é a falta de tradição democrática, é com a insistência em 
mecanismos de participação e de exercício da democracia que se conseguirá 
maior envolvimento de todos em suas responsabilidades. Mas, diante da 
associação que muitos fazem entre o direito de votar e a omissão em co-
participar das responsabilidades do eleito. (PARO, 1996, p. 382) 

 O autor salienta que a gestão democrática possibilita o diálogo e induz os 

indivíduos envolvidos nesse processo a uma maior participação, mas que essa 

participação não se dá só pelo fato de haver ou não uma eleição para diretores.  

 Ao sugerir que o cargo de diretor de escola passe por um processo de eleição, a 

“Professora E4” tem como expectativa a escolha de um profissional “que se articule 

com os interesses da escola, [...] não com o Estado, como fazem as opções do concurso 

e da nomeação, mas com os servidores e usuários da escola” (PARO, 1996, p. 392). A 

professora vislumbra, nessa hipótese, uma das possibilidades para a melhoria das 

condições do trabalho docente.  

 Em trabalho anterior, Paro (1995, p. 76-120) assevera que a gestão democrática 

se dá quando há a participação efetiva de todos os membros da comunidade escolar, 

gestores, professores, alunos e sociedade civil; entretanto, o exercício da autoridade36 do 

                                                           
36 O autor toma o conceito de autoridade do poder tradicional descrito por Max Weber em que o poder 
legal decorre de um estatuto. A ideia fundamental é que, por intermédio de um estatuto arbitrário, pode-se 
criar qualquer direito e alterar a autoridade existente. Não é obediência à pessoa, mas à regra estatutária 
que ela representa e que determina a quem e enquanto se lhe deve obedecer. Paro (1995, p.76-79) alerta 
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diretor de escola, independentemente de se tratar de profissional nomeado, concursado 

ou eleito, nunca é de fato autônoma, pois ela é regida pelas condições que lhe são 

fornecidas, como, por exemplo, as verbas. 

 No que tange à valorização salarial, dentre os 30 participantes desta pesquisa, 

quatro colocaram a questão do aumento salarial como uma demanda para superar as 

dificuldades enfrentadas no exercício da docência. Consideramos essa uma 

reivindicação coerente: “Professor não é que nem o Sócrates [...] que dá aula de graça 

pelas ruas [...] a gente tem que pagar nossas contas, a gente ‘tá’ inserido dentro de uma 

sociedade que é capitalista e que a gente precisa do salário” (PROFESSOR E7). 

 De acordo com Sampaio e Marin (2004, p. 1.210), a “pauperização profissional 

significa pauperização da vida pessoal nas suas relações entre vida e trabalho, sobretudo 

no que tange ao acesso a bens culturais”37. De fato, os baixos salários podem ter 

implicações reais sobre o acesso desses professores a questões relacionadas com o 

estudo, com a formação contínua e com os bens culturais em geral, necessários para o 

bom desempenho de sua função. 

Sobre a realização de cursos de formação, os professores propõem que sejam 

realizados também encontros, capacitações ou alguma outra modalidade de formação 

contínua específica aos professores de Filosofia e que essas formações precisam ser de 

qualidade para os professores porque “é impossível uma prática de qualidade sem 

referencial teórico” (PROFESSOR Q11). Propugnam por: 

[...] realmente uma formação que abarque várias correntes de pensamento, 
várias formas de ser professor, que não queira fazer uma lavagem cerebral 
tentando impor uma visão, falando: “isso aqui é o certo pra você”, né? Por 
que a gente tá passando por uma fase de “limpeza” ideológica nas escolas, 
parece que estão tentando fazer uma varredura. (PROFESSOR E7)  

 Propiciar formação contínua para os docentes não é simplesmente oferecer 

videoconferências ou cursos online que ratifiquem como esses professores devem 

utilizar os programas predefinidos enviados pela Secretaria de Estado da Educação. 

Além de encontros presenciais entre os professores de Filosofia oferecidos pelas 

oficinas pedagógicas, o “Professor Q20” recomenda que se mantenha “um canal aberto, 

                                                                                                                                                                          

que nem sempre o detentor da autoridade faz valer a sua vontade, mas a de outrem superior a ele. Assim, 
aquele que ordena também obedece, ao promulgar uma ordem, a uma regra que não é, por vezes, a 
representação de sua própria vontade.  

37 Não nos cabe, neste trabalho, discutir sobre os conceitos de proletarização, pauperização e precarização 
do trabalho docente, uma vez que, além dessa questão não ser consensual, trata-se de um assunto que 
merece uma reflexão mais específica sobre o trabalho docente e suas características fundamentais, 
consoante apontam Cação (2007) e Contreras (2002).  
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via internet, onde possibilite a troca de experiências entre os professores e especialistas 

para sanar dificuldades encontradas”. 

Outra sugestão apresentada, é que se estenda o Projeto Bolsa 

Mestrado/Doutorado para os professores que não são efetivos (“Professor Q7”). De 

acordo com a SEE-SP, esse projeto, iniciado em 2004, faz parte do Programa de 

Formação Continuada de Educadores e tem por objetivo propiciar aos professores da 

Rede Estadual a continuidade em estudos de pós-graduação stricto sensu. Conforme a 

Resolução SE no 17, de 22 de março de 2011, para concorrer à bolsa oferecida nesse 

projeto, o professor deverá ser titular de cargo efetivo ou ter sido considerado estável 

nos termos da Constituição Federal.  Como vimos no capítulo anterior, 57% dos 

professores de Filosofia do Estado paulista não são titulares de cargo e, portanto, estão 

excluídos desse projeto. 

No que tange à inserção do Ensino de Filosofia no nível Fundamental e dos 

conteúdos da Filosofia nos vestibulares e no Enem propostas por alguns professores, 

não cabe a este trabalho investigar os pontos positivos e negativos dessa inserção; no 

entanto, os participantes desta pesquisa e que advogam essa ideia entendem que essa 

seja uma alternativa possível para amenizar a “estranheza” dos alunos em relação ao 

Ensino de Filosofia ao ingressarem no nível Médio.  

[...] tornou-se obrigatório só no Ensino Médio [...] Então, as pessoas não se 
acostumaram ainda com a ideia da matéria de Filosofia fazer parte do 
currículo [...] Deveria ser a partir, pelo menos, do Fundamental II, né? Que aí 
eles já começariam a entender que existe e o pra que existe [...] 
(PROFESSORA E2). 

 Essa inserção prévia possibilitaria aos alunos iriam paulatinamente entrando em 

contato com os conteúdos e métodos da Filosofia durante o nível Fundamental, o que 

poderia de certa forma contribuir para a legitimação desse componente curricular.  

 Ainda no tocante à tentativa de legitimar o Ensino de Filosofia para os alunos, o 

“Professor Q1” afirma que a inclusão progressiva dos conteúdos de Filosofia nos 

vestibulares e no Enem seria mais um argumento para tentar atestar aos alunos a 

necessidade de se estudar Filosofia. Como no caso da inserção no Ensino Fundamental, 

a questão de vincular o Ensino de Filosofia aos vestibulares e a outras avaliações é 

ponto de intenso debate entre educadores e pesquisadores da área, e não nos cabe, neste 

trabalho, abordá-la.  
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As sugestões propostas até aqui estão mais vinculadas ao âmbito das políticas 

públicas educacionais. Foram-nos apresentadas também algumas “iniciativas pessoais” 

de superação das dificuldades.  

O “Professor E5” coloca:  

Eu acredito, por convicção, que uma das causas das dificuldades para o 
trabalho da escola, além de todas as questões estruturais, que eu poderia 
chamar de gestão da escola, que a gente pode chamar de organização do 
espaço escolar (espaço físico mesmo), questão de organização do tempo 
escolar, rotina, organização dos horários, o ritmo estabelecido por sinal… 
Além dessas questões que eu acho que elas estão acima do trabalho de 
professor [...] existem algumas iniciativas pessoais suas com os seus alunos 
na sala de aula. 

 De maneira geral, independentemente do método utilizado em sala de aula, os 

professores de Filosofia expressam a necessidade de contextualizar os conteúdos 

específicos da Filosofia com a realidade dos seus alunos:  

[...] o que eu proponho pra superar as dificuldades do ensino é trabalhar mais 
com o cotidiano dos alunos, é o que eu acho assim de primordial. Porque não 
adianta querer chegar e trazer termo grego pros meninos, né? Querer falar 
difícil ou algo do tipo. Não, isso não cola! De modo algum! O que eu vejo é 
isso: trabalhar a realidade que eles vivem. (PROFESSOR E3) 

[...] Uma iniciativa que eu passei a ter [...] foi a de levantamento do 
pensamento, levantamento do universo existencial dos alunos, investigação 
das temáticas mais significativas deles; hoje eu reservo boa parte do meu 
tempo no início de cada ano para fazer esse levantamento. Esse 
levantamento, ele me ajudou a superar muitas dificuldades porque a partir 
daquele momento em que eu fazia essa sistematização das informações da 
vida deles, eu comecei a fazer uma educação que estivesse em última análise 
referenciada na experiência deles, dita por eles. [...] nós estamos partindo de 
problematizações que partiram da realidade deles, essas problematizações 
estão nos levando a uma aproximação cada vez mais paulatina, uma 
aproximação paulatina ao conteúdo filosófico [...] (PROFESSOR E5) 

[...] acho que além da formação histórica da filosofia em suas diversas linhas 
de pensamento, deveríamos ou deveria ser colocado no contexto do currículo, 
debates mais ampliados a respeito da filosofia brasileira ou de filosofia da 
América Latina. Isso para aproximar o aluno da sua própria realidade 
nacional, da sua realidade geográfica [...] para falar: “olha, esse cara pensou 
isso e foi aqui, transformou isso, aqui dentro” [...] (PROFESSOR E10)  

É possível perceber no conteúdo das respostas dos professores a preocupação 

que eles têm em fazer do Ensino de Filosofia um diálogo entre os conteúdos específicos 

da Filosofia, os saberes prévios dos alunos, a experiência concreta desses estudantes e a 

realidade que os cercam.  

Dessa preocupação em fazer do Ensino de Filosofia algo significativo para os 

alunos decorre a sugestão de alguns professores em trabalhar com projetos transversais: 

“Romper esse formato ultrapassado, onde cada um faz seu trabalho isoladamente. 

Trabalho com projeto pesquisa (em equipe)” (PROFESSOR Q6).  
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De acordo com Gallo (2007), isso não significa que o Ensino de Filosofia não 

deva compor a grade curricular; ao contrário, é por termos uma organização disciplinar 

e a Filosofia por ter a peculiaridade de penetrar outros campos de saberes (como a 

ciência e a arte) sem perder suas características próprias (como a crítica radical ou o 

pensamento conceitual) que ela pode contribuir para um conhecimento mais abrangente.  

[...] alguns colegas aqui da escola me disseram que há muitos anos atrás, 
quando essa escola tinha fama de ser uma boa escola era o que se fazia aqui, 
trabalhava com projetos. São coisas que a gente não trabalha mais, que hoje 
em dia a gente trabalha aqui com as disciplinas isoladamente dentro da sala 
de aula [...] (PROFESSORA E1). 

 A ideia de sair do isolamento e trabalhar em conjunto com os professores de 

outros componentes curriculares se apresenta como mais uma forma de superação das 

dificuldades de ensinar Filosofia no Ensino Médio.  

A “Professora E2” apresenta mais uma proposta – essa para ultrapassar a 

dificuldade de leitura dos alunos: “o professor tem que estar com ele, ler parágrafo por 

parágrafo e ir explicando”. Essa é uma tarefa árdua e nem um pouco simples diante das 

condições precárias de trabalho e das demais dificuldades apresentadas pelos 

professores, no entanto, fazemos nossas as palavras deste educador:  

[...] precisamos, nós, os professores, estar conceitualmente equipados e 
axiologicamente convencidos da validade da Filosofia a como disciplina 
formativa e da necessidade estratégica dessa atuação pedagógica integrada. 
Nessa condição é que poderão tornar-se fecundas nossas sempre precárias 
estratégias didáticas. (SEVERINO, 2011, p. 94) 

 Compreendemos, portanto, que o Ensino de Filosofia pode contribuir para a 

formação do aluno do nível Médio à medida que seus professores consigam superar a 

dicotomia entre conteúdo e método, em que por vezes se supervaloriza um em 

detrimento do outro, em outras palavras, é preciso que as aulas de Filosofia sejam um 

constante exercício do filosofar e o professor seja aquele que possa conduzir os 

conteúdos específicos da Filosofia de maneira que os alunos possam pensar, ler e 

escrever filosoficamente.  

 

4.2.4 Formação contínua 

 Sobre o assunto da formação contínua, a pergunta dirigida aos professores 

referia-se à participação deles em atividades de formação continuada oferecida pela 

SEE-SP ou de forma autônoma nos últimos três anos, que condiz ao período entre 2008 

e 2011. Alguns professores, porém, ao responderam à questão, referiram-se às 

formações anteriores a esse período. Optamos então por considerá-lo.  
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 Dentre os 30 professores sujeitos desta pesquisa, seis afirmam não ter 

participado de nenhuma atividade de formação contínua. Os motivos alegados foram: a) 

não souberam ou não lhes foi oferecido; b) falta de tempo.  

 Dentre os 24 que afirmaram ter participado de alguma atividade de formação 

contínua, três o fizeram de forma autônoma; sete participaram tanto de cursos 

oferecidos pela SEE-SP quanto por iniciativa própria; e dois professores não 

especificaram se os cursos dos quais participaram foram oferecidos pela SEE-SP ou se 

realizados por conta própria; os professores restantes participaram apenas de cursos 

oferecidos pela SEE-SP. 

 Os cursos realizados por iniciativa própria foram assim informados: Pós-

graduação em Educação a Distância (EaD) promovida pela Unesp; Complementação 

Pedagógica; lato sensu pela USP; Mestrado em Filosofia na USP; Mestrado pela PUC-

SP; Doutorado pela PUC-SP; lato sensu em Ética e Valores da Cidadania pela USP-

Leste; lato sensu em Educação para o Pensar pela PUC-Cogeae.  

 Já entre os cursos oferecidos aos professores pela SEE-SP, pudemos identificar o 

que se segue: cinco realizaram o curso Filosofia & Vida; cinco participaram da Rede 

Aprende com a Rede; nove fizeram a Escola de Formação de Professores; dois tiveram 

Orientação Técnica (OT); e um participava da Redefor.  

 Perguntamos também aos professores em que medida essas atividades foram 

úteis para a melhoria da sua prática em sala de aula. As respostas são variadas; 

começaremos com as dos professores que fizeram por iniciativa própria os cursos de 

formação contínua e, em seguida, apresentaremos as dos professores que realizaram os 

cursos oferecidos pela SEE-SP. 

O “Professor E5” e o “Professor Q10” afirmam que os cursos de pós-graduação 

stricto sensu lhes foram de grande valor para a melhoria das suas práticas em sala de 

aula. E assim se expressam:  

[...] tem um componente também que é fundamental que eu desenvolvi - 
aprendi a desenvolver, também muito graças a tudo o que eu fui estudando, 
principalmente na pós-graduação, que foi o elemento da afetividade. Hoje, 
até quando eu preciso dar uma bronca, a bronca já tem um sentido pra eles 
que é um sentido de sarcasmo, ou seja, já é um sentido mais de… “puxa, o 
professor está pedindo, e se ele está pedindo é porque realmente eu já pisei na 
bola” [...] (PROFESSOR E5). 

[...] O mestrado acrescentou muito, especialmente porque me permitiu rever 
minha prática, aprofundar etc. Pude ampliar minha visão crítica sobre o 
ensino de filosofia e seu lugar no currículo escolar (em termos políticos e 
pedagógicos) [...]. (PROFESSOR Q10) 
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 O “Professor Q3” e o “Professor Q8” salientam a necessidade da formação 

contínua para mantê-los atualizados e consideram esses cursos um complemento para a 

prática didática do docente em sala de aula, além de poderem contribuir para a formação 

de um arcabouço teórico acerca dos assuntos educacionais. 

 Já os professores “E9” e “E10” entendem que esses cursos mais contribuíram 

como incremento do conhecimento pessoal do que para a prática efetiva em sala de 

aula. E justificam afirmando que isso ocorre porque “a sala de aula não te exige” 

(PROFESSOR E9) ou ainda “por sua complexidade [...] não são possíveis de adotá-las 

na prática docente” (PROFESSOR E10). Ambos os professores colocam que essa 

impossibilidade de aplicar na prática de sala de aula o que se trabalha nos cursos de 

formação se dá em razão de os alunos que ingressam no Ensino Médio estarem 

“malpreparados” (PROFESSOR E9). Esses professores possivelmente entendem os 

cursos de formação continuada como cursos que lhes trazem conteúdos e métodos para 

serem transpostos aos alunos.  

 Quanto aos cursos oferecidos pela SEE-SP, também há grande dissenso nas 

respostas dos professores. As respostas foram analisadas de acordo com cada curso dos 

quais os professores participaram.  

 Em convênios com a Universidade de São Paulo (USP), com a Universidade de 

Campinas (Unicamp) e com a Unesp, o Programa Rede São Paulo de Formação 

Docente (Redefor) oferece cursos semipresenciais na modalidade lato sensu em cinco 

áreas, com dois deles contemplando disciplinas do currículo (Ensino de Ciências e de 

Biologia) e três enfatizando a gestão (Gestão da Rede Pública para Supervisores; Gestão 

do Currículo para Coordenadores e Gestão da Escola para Diretores). Ensino de 

Sociologia é o novo curso da edição 2011-201238.  

 Como podemos notar, não há um curso para o Ensino de Filosofia. A única 

professora de Filosofia desta pesquisa que frequentou a Redefor cursou “Gestão do 

Currículo”, uma vez que ela é também Professora Coordenadora de Oficina Pedagógica 

(PCP). Essa professora aponta como único problema o período em que se realiza o 

curso:  

[...] o único problema que agente percebe é que esses cursos, eles ao invés de 
iniciar o ano letivo com a gente, eles terminam. Eu nunca vi: “cabeça de 
bagre, chama cabeça de bagre de gestão de gabinete”. [...] Que a gente possa 

                                                           
38 Disponível em: <http://redefor.usp.br/noticias/professores-da-rede-publica-estadual-concluem-
especializacao-na-usp/>. Acesso em: 14 fev. 2012. 
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de repente, incorporar algumas questões do curso em sala de aula, então não 
tem essa relação de sala de aula e curso. (PROFESSORA E8) 

 Entre 2005 e 2006, em convênio com a Unicamp, todos os professores da Rede 

Estadual participaram de encontros de formação e reflexão sobre o Ensino de Filosofia 

no nível Médio das escolas de São Paulo, denominado Filosofia & Vida. 

Parte desse curso foi presencial e parte realizada online na modalidade EaD, 

fosse por meio de videoconferências ou de fóruns pela internet; porém, quando esses 

encontros presenciais terminaram, ficou a cargo das Diretorias de Ensino, junto com 

seus Professores Coordenadores de Oficina Pedagógica (PCOPs), a continuidade dessa 

formação. Houve alguns poucos encontros depois disso; alguns com videoconferências 

em que participavam especialistas da área, outros com encontros que contavam apenas 

com a presença dos professores e dos PCOPs. Esses encontros presenciais deram 

origem a algumas sugestões para o Ensino de Filosofia no nível Médio paulista que 

foram transformadas em material de apoio distribuído aos professores de Filosofia da 

Rede.  

 Sobre o curso Filosofia & Vida, o único professor que tece algum comentário 

acerca de sua utilidade diz:  

[...] Como eu entrei em 2006, eu não peguei os anteriores, eu peguei só a 
partir daquele módulo, que foi de Estética. Mas foi uma oportunidade assim, 
que não foi marcante, não foi marcante. Foi um encontro dos professores da 
Leste 5 de Filosofia mais os professores que seriam os mediadores, que 
seriam os orientadores dos trabalhos, mas eram pessoas que não conseguiram 
atender as nossas expectativas [...]. (PROFESSOR E5). 

 E completa: “então foi mais um curso ‘tapa buraco’, me parece, mais um curso 

‘pra’ formalizar de que está havendo formação continuada de professores, mais do que 

propriamente aquilo que realmente seria relevante para os professores” (PROFESSOR 

E5). 

 Cabe-nos ressaltar que em algumas Diretorias de Ensino não havia – e ainda na 

há – PCOPs de Filosofia, por isso, foram PCOPs de outras áreas do conhecimento que 

assumiram a responsabilidade da formação dos docentes de Filosofia durante o curso 

Filosofia & Vida. 

 Essas capacitações realizadas nas Diretorias de Ensino e ministradas pelos 

PCOPs são comumente chamadas pelos professores da Rede de Orientação Técnica 

(OT). O “Professor E7” entende que a formação contínua é necessária e ressalta que 

houve apenas uma OT durante todo o ano de 2011 e que até então não havia PCOP de 
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Filosofia na sua Diretoria de Ensino, o que, segundo ele, mostra o desapreço que se tem 

com o Ensino de Filosofia:  

[...] se a gente tivesse mais oficinas pedagógicas. Teve uma só esse ano e o 
cara falou: “a gente conseguiu uma vitória, que agora eu vou organizar a 
oficina de filosofia” que nem tinha isso [...] Então é complicado como é 
tratada a Filosofia, de modo particular, com descaso [...] pra isso tem que dar 
formação contínua “pros” professores, não é uma formação, uma reunião no 
ano que vai resolver isso aí. (PROFESSOR E7) 

 Conforme salientamos neste trabalho, a partir de 2008 o Estado de São Paulo 

elaborou um material didático com base na “proposta” curricular e o distribuiu aos 

professores e alunos de toda a Rede Estadual. Posteriormente, com apoio nesse material 

distribuído, a SEE-SP elaborou um novo programa de formação, chamado Rede 

Aprende com a Rede. Dessa vez, todo online, por meio de videoaulas sem 

interatividade. Essas videoaulas nada mais eram do que uma “aula” sobre os assuntos e 

as metodologias que estavam nas apostilas, e que os professores deveriam seguir. As 

questões feitas nos fóruns e os trabalhos individuais enviados aos tutores do curso 

giravam em torno do que “foi aprendido” nas videoaulas online. Os trabalhos enviados 

não tiveram devolutiva, apenas um certificado constando a frequência e a avaliação 

aproveitamento “satisfatório”.  

 A “Professora E4” entende que esse curso foi útil, não exatamente pelo seu 

conteúdo, mas pela interatividade realizada nos fóruns com outros colegas da área, uma 

vez que ela havia ingressado recentemente na Rede:  

[...] eu participei de uma, assim, que eu me senti tendo caído de paraquedas. 
Foi logo no primeiro ano; “ah, você é a professora que ainda não fez o Ensino 
Médio em rede... então tem que ir... vai”, e eu fiz [...] Mas foi útil porque, 
como eu tinha acabado de entrar na rede, eu acabei travando contato com 
alguns colegas da área, e eles já comentavam quais eram as dificuldades, 
como trabalhavam, e essa troca de ideias eu acho que foi bastante útil, com 
outros professores de Filosofia. (PROFESSORA E4) 

 Outro professor que participou da Rede Aprende com a Rede pensa que esse 

curso não tenha contribuído para a sua formação: “fiz para conhecer e avaliar” 

(PROFESSOR Q10). Há, ainda, um docente que tece comentários sobre a precariedade 

conceitual do curso oferecido: 

[...] foi uma leitura superficial de alguns filósofos. Quando refiro a 
superficialidade é porque foi fragmentada trabalhando apenas um 
pensamento do filósofo sem contextualizá-lo. Essa formação não contribui 
muito para a melhoria da prática em sala de aula. Os desafios da sala de aula 
são outros. (PROFESSOR Q11) 

 Por fim, outro curso citado pelos professores é o da Escola de Formação de 

Professores. De acordo com a SEE-SP:  
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O Curso de Formação Específica é uma ação da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, realizada pela Escola de Formação de Professores, 
destinada aos professores melhor classificados no Concurso Público para 
Provimento de Cargos de PEB II. Tem por objetivo 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. É composto 
por atividades à distância (que somam 360 horas de carga horária), três 
encontros presenciais e uma prova objetiva, presencial, de aptidão39. 

 Esse é o curso de formação mais citado entre os professores que colaboraram 

com esta pesquisa. A Escola de Formação de Professores é a última etapa do concurso 

público para Professores de Educação Básica II, realizado em 2010. Após aprovação na 

prova objetiva e na prova dissertativa, os professores “frequentam”, durante quatro 

meses, o curso e recebem uma bolsa de estudo calculada em 75% do salário inicial de 

Professor de Educação Básica II. Conforme salientado, o curso é composto por 

atividades online com 360 horas, três encontros presenciais e mais uma prova objetiva 

de aptidão, também presencial. Após a aprovação, os professores podem escolher as 

escolas onde desejam lecionar. 

 Dentre os nove professores que participaram desse curso, três consideram esse 

curso útil para sua atividade em sala de aula, quer seja na formação acadêmica 

específica, quer seja nas questões didático-metodológicas; em especial, é útil para a 

compreensão do currículo oficial do Estado de São Paulo. E asseguram:  

[...] o que tenho visto nos módulos tem proporcionado uma visão mais ampla 
do sistema de educação do Estado e feito com que a cada momento possa 
desenvolver a disciplina com maior facilidade e condução das aulas de forma 
abrangente e concisa. (PROFESSOR Q12) 

[...] As atividades relacionadas ao curso me propiciaram uma visão mais 
ampla do processo de ensino-aprendizagem para melhor atuação em sala de 
aula. O curso mostrou também novas formas didáticas de trabalhar o material 
oferecido pela SEE. (PROFESSOR Q20) 

[...] Escola de Formação, que foi e está sendo muito útil, tanto para a minha 
formação acadêmica como para a prática em sala de aula. (PROFESSOR 
Q14). 

 Outro professor, ao ponderar, diz que as situações reais de sala de aula estão 
ausentes na formação:  

[...] os cursos são oportunidade para a troca de experiências a partir dos 
fóruns e também enquanto atualização sempre se aprende algo novo. A parte 
didática ou pedagógica, as situações para se lidar com o ambiente da sala de 
aula estão ausentes da formação, noto que a questão conteúdo prevalece. 
(PROFESSOR Q13) 

 Duas docentes não notam nesse curso uma utilidade para suas práticas efetivas 

em sala de aula. Uma delas relata: 

                                                           
39 Disponível em: <http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/>. Acesso em: 18 nov. 2011. 
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[...] eu acabei participando, mais recentemente, daquela Escola de Formação 
do Professor [...] Aí eu já achei a qualidade do curso bem precária. Então, 
assim, não foi uma coisa que se possa dizer que acrescentou, porque o quê eu 
vi ali eu já sabia de alguma maneira ou estava colocado de uma maneira mais 
simplificada do que a que eu tinha conhecido antes [...] (PROFESSORA E4) 

 Por ser um curso desenvolvido com base no material didático do Currículo 

Unificado do Estado, essas professoras dirigem suas críticas não apenas ao curso em si, 

mas ao próprio material distribuído aos alunos e docentes da Rede Estadual paulista:  

 [...] Olha, pra minha prática, em sala de aula efetivamente não! [...] porque 
pra mim os cursos me pareceram um pouco limitados, inclusive não gosto do 
material que o estado ofereceu [...] Agora, dizem por aí, eu também não sei, 
por que eu não fiz nenhuma pesquisa, [...] e eu conheço várias pessoas que 
lecionam Filosofia, mas não têm formação em Filosofia. Por exemplo, eu fiz 
bacharelado, cinco anos de bacharelado e dois anos de licenciatura, e tem 
uma série de pessoas que faz aqueles cursos rápidos, né, então eu não sei se 
pra essas pessoas, outras pessoas que não têm uma formação mesmo, né, em 
filosofia se contribui ou não. Eu acho que pra quem não sabe nada, às vezes, 
aquele curso, aquele material pode ajudar [...] (PROFESSORA E1) 

 A “Professora E1” avalia que esse curso pode ser interessante e útil para aqueles 

docentes que não possuem formação específica na área ou que a tiveram de modo 

precário.  

 A “Professora E4” até entende que há, de fato, intenção da SEE-SP de melhorar 

a educação, mas que o problema se instala na forma de promover esses cursos de 

formação contínua, já que os professores não são ouvidos sobre suas carências 

formativas para exercer a docência, e que esses cursos, em rigor, são geridos e 

coordenados por pessoas que pouco têm contato com a escola pública.  

[...] O problema é como as coisas são feitas: elas são feitas por pessoas que 
têm pouco ou nenhum contato com a prática de ensino, podem ser ou não 
grandes especialistas na área – no nosso caso, particularmente, nem eram... 
No caso de Filosofia, e deixam muito a desejar. (PROFESSORA E4) 

 Todos os professores que participaram desta pesquisa consideram a formação 

contínua de extrema importância, seja ela feita de maneira autônoma ou por meio de 

cursos oferecidos pela SEE-SP. No caso desses últimos, algumas divergências surgem 

nas respostas dos docentes ao considerarem a qualidade dos cursos oferecidos, todavia, 

mesmo aqueles docentes que disseram serem os cursos pouco ou nada úteis para o seu 

efetivo exercício em sala de aula esperam que a SEE-SP promova mais cursos de 

formação; ressaltam, no entanto, que eles devem ser melhor elaborados e conduzidos.  

  A despeito da reconhecida necessidade de atualização dos professores, tanto nos 

aspectos didático-pedagógicos como nos aspectos atinentes ao conhecimento específico 

da área de atuação – aspectos esses indissociáveis –, um dos grandes entraves para a 
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educação, hoje, é a promoção de cursos de formação contínua consistente para os 

professores da escola pública. 

 A esse propósito, fazemos nossas as palavras de Dermeval Saviani (2009, p. 

153):  

[...] não posso me furtar de chamar a atenção para o fato de que a questão da 
formação de professores não pode ser dissociada do problema das condições 
de trabalho que envolvem a carreira docente, em cujo âmbito devem ser 
equacionadas as questões do salário e da jornada de trabalho. Com efeito, as 
condições precárias de trabalho não apenas neutralizam a ação dos 
professores, mesmo que fossem bem formados. Tais condições dificultam 
também uma boa formação, pois operam como fator de desestímulo à procura 
pelos cursos de formação docente e à dedicação aos estudos.  

 A análise dos conteúdos das respostas dos sujeitos pesquisados mostra-nos o 

apreço que eles têm pela profissão de Professor de Filosofia; no entanto, foi-nos 

possível notar também certa angústia, certo desânimo diante do contexto no qual sua 

prática se realiza na escola média paulista, como, por exemplo, baixos salários; classes 

superlotadas; poucas aulas na grade; jornada excessiva de trabalho; separação entre a 

concepção e a execução do currículo; segregação da categoria entre efetivos e não 

efetivos; poucos e deficitários cursos de formação contínua; e infraestrutura precária. A 

despeito do contexto desfavorável, esses professores defendem a possibilidade do 

Ensino de Filosofia contribuir para a formação humana dos alunos de nível Médio e, por 

isso, procuram legitimar esse ensino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve como propósito encontrar elementos que nos permitissem a 

compreensão do contexto no qual se desenvolve a atuação dos professores de Filosofia 

no Ensino Médio da Rede Estadual paulista, bem como o deslinde das consequências 

advindas da inserção da disciplina como componente curricular obrigatório com base na 

percepção desses docentes.  

Dado o limite desta pesquisa, pudemos nos aproximar em parte desse contexto, 

ora com apoio nos dados estatísticos pertinentes à idade, ao sexo, à situação funcional e 

à formação desses profissionais, ora ancorados nas respostas dos questionários e das 

entrevistas sobre a percepção que esses docentes têm acerca do Ensino de Filosofia no 

nível Médio paulista a partir da sua inserção legal e das dificuldades encontradas por 

eles no exercício da sua atividade.  

Propusemo-nos a sistematizar as informações apresentadas no decorrer deste 

trabalho sobre o Ensino de Filosofia (e seus professores) no nível Médio paulista 

contemporâneo de acordo com os contextos indicados por Gimeno Sacristán (1998). 

O Ensino Médio foi compreendido como a etapa final da educação básica no 

Brasil. Nos últimos 20 anos, houve um crescimento do acesso dos adolescentes e jovens 

a esse nível de ensino, o qual “trouxe para as escolas públicas um novo contingente de 

estudantes, de modo geral jovens filhos das classes trabalhadoras” (BRASIL, Parecer 

CNE/CEB no 5, 2011, p. 2). 

De acordo os dados do Inep (2009), atualmente 50% dos jovens brasileiros entre 

15 e 17 anos ainda não ingressaram no Ensino Médio e milhões de jovens com mais de 

18 anos e adultos não o concluíram, “configurando uma grande dívida da sociedade com 

esta população” (BRASIL, Parecer CNE/CEB no 5, 2011, p. 3). Devemos considerar, 

ainda, que as taxas de reprovação e abandono nessa etapa do ensino são, 

respectivamente, de 12,6% e 11,5% (INEP, 2009).  

Diante do cenário sociopolítico-econômico em que se configura o Ensino Médio 

brasileiro, algumas propostas têm sido feitas na forma de lei visando à melhoria da 

qualidade educacional (BRASIL, Parecer CNE/CEB no 5, 2011, p. 1), com destaque 

para a inclusão de componentes curriculares obrigatórios.  
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Advogamos que o Ensino de Filosofia não é apenas mais uma disciplina para 

“preencher” o currículo do nível Médio. Trata-se de um conhecimento dotado de 

especificidades que podem contribuir para a formação do estudante da escola média e 

para a construção de um sentido para essa etapa de ensino.  

Segundo Gimeno Sacristán (1998), muitas das peculiaridades do currículo estão 

ligadas aos níveis anteriores ou posteriores de ensino, chamados pelo autor de contextos 

do sistema educativo. Assim as salas de aula e/ou as escolas não estão isentas de 

influência do sistema educativo como um todo, nem do papel que se atribui para cada 

nível ou modalidade de ensino. 

Observamos nas respostas das entrevistas e dos questionários que compuseram 

esta pesquisa, que o contexto do sistema educativo da escola média paulista na qual se 

dá a atuação desses docentes diminui a possibilidade do Ensino de Filosofia cumprir o 

seu papel. Isso ocorre por dois motivos: a) esse ensino se apresenta como forma de 

conhecimento escolar apenas no Ensino Médio e é tratado com estranheza pelos alunos 

e pela comunidade escolar; b) as dificuldades de leitura remanescentes das outras etapas 

de ensino fazem que, por vezes, o conteúdo especificamente filosófico não seja aspirado 

na sua completude em face da dificuldade de interpretação/abstração dos alunos.  

O contexto psicossocial relaciona simultaneamente a psicologia individual à vida 

social e diz respeito diretamente ao ambiente da sala de aula. Esse contexto é fonte de 

influências e motivações para o aluno, já que nele se produzem os sentidos orientadores 

das práticas de aprendizagem do currículo com um enfoque psicológico e social 

(GIMENO SACRISTÁN, 1998). Assim, os sujeitos transformam e são transformados 

em uma relação dinâmica com os outros e consigo mesmos. 

Nosso trabalho apontou que as aulas de Filosofia no Ensino Médio paulista, 

além das dificuldades apresentadas pelo contexto do sistema educativo, esbarram no que 

os professores chamaram de “desinteresse e indisciplina” por parte dos alunos por 

assuntos que requerem maior maturação, posto que, estamos diante de uma juventude 

cada vez mais imediatista e consumista. 

Notamos que o contexto psicossocial no qual se desenvolve a prática dos 

docentes de Filosofia no Ensino Médio paulista é permeado por um sentimento confuso, 

ora de euforia pelo retorno da disciplina e pela sua possibilidade de contribuir com a 

formação humana do jovem estudante na escola média, ora pelo de desânimo e de 

angústia pelas condições de trabalho.  
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Faz-se necessário que os professores construam mecanismos internos à sala de 

aula que lhes consintam articular a sua prática não apenas com seus valores pessoais, ou 

seja, com a expectativa que eles têm para com o Ensino de Filosofia, mas também com 

os valores e com as necessidades construídas socialmente pelos alunos e pela realidade 

histórica atual.  

Outro contexto que também molda o currículo real é apresentado por Gimeno 

Sacristán (1998) como contexto didático. Trata-se das tarefas que acontecem durante o 

processo de ensino-aprendizagem e que se dá em um ambiente pedagógico mais 

imediato para o aluno. 

Conforme salientamos neste trabalho, o ensino básico paulista tem sido 

conduzido, desde 2008, por um currículo unificado e prescrito. Essa prescrição engloba 

desde seleção dos conteúdos até abordagens didático-metodológicas e formas de 

avaliação. Em outras palavras, o currículo oficial de São Paulo determina o que e como 

os professores devem ensinar aos seus alunos e de que maneira devem avaliar esses 

alunos nas suas aulas.  

Encontramos duas implicações para o contexto didático advindo da adoção pela 

SEE-SP de um currículo prescritivo e unificado. A primeira refere-se ao que Contreras 

(2002, p. 35) denomina fenômeno de racionalização do trabalho que extrapolou o 

âmbito empresarial “como âmbito privado e de produção, enquanto processo de 

acumulação do capital para invadir a esfera do Estado”. 

Para Contreras (2002), são três as características fundamentais da 

racionalização: a) a separação entre concepção e execução no processo produtivo; b) a 

desqualificação, que significa a perda dos conhecimentos e da capacidade de pensar, 

compreender e atuar sobre a produção; e c) a perda de controle sobre o próprio 

trabalho. No caso específico do ensino, esse processo de adoção de um currículo que 

“estipula perfeitamente tudo o que deve fazer o professor passo a passo” 

(CONTRERAS, 2002, p. 36) expropria do docente a possibilidade de atuar no 

planejamento e na criação de um currículo condizente com a realidade de cada sala de 

aula, relegando-o ao papel de executor de tarefas rotineiras e solitárias. Assim, 

[...] a degradação do trabalho, privado de suas capacidades intelectuais e de 
suas possibilidades de ser realizado como produto de decisões pensadas e 
discutidas coletivamente, regulamentado na enumeração de suas diferentes 
tarefas e conquistas a que se deve dar lugar, fez com que os professores 
fossem perdendo aquelas habilidades e capacidades e aqueles conhecimentos 
que tinham conquistado e acumulado [...] (CONTRERAS, 2002, p. 38)  
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Como decorrência dessa primeira implicação surge a segunda: um currículo 

centrado em um programa predeterminado em seus conteúdos, metodologias, tempo de 

execução de tarefas etc. promove a alienação tanto dos estudantes quanto dos 

professores, já que lhes cabe apenas a tarefa reproduzir um conhecimento já 

consolidados. Uma prescrição curricular tal qual acontece no Estado de São Paulo, no 

caso específico do Ensino de Filosofia, subtrai dele o que lhe é específico: a ascensão ao 

filosofar.  

Podemos considerar, portanto, que o contexto didático no qual se dá a atuação 

dos professores de Filosofia no Ensino Médio da Rede Estadual paulista pauta-se em 

um currículo predeterminado pela SEE-SP nos seus conteúdos, nas suas atividades de 

aprendizagem e nas suas avaliações.  

A prescrição do currículo é um árduo desafio colocado na tarefa de se ensinar 

Filosofia para os jovens do Ensino Médio paulista, mas, para além da prescrição, é 

possível promover o filosofar nas aulas. Pedimos licença, aqui, para nos apropriarmos 

do conceito “infidelidade normativa”, criado por Licínio Lima40, que consiste em 

reelaborar as regras impostas. Isso significa o que se pode reproduzir de modo total, 

parcial, ou até mesmo não se reproduzirem os conteúdos normativos.  

Essa “infidelidade” se justifica pelo fato de o professor procurar ser fiel às suas 

próprias concepções pedagógicas, formativas e filosóficas – mas para que isso ocorra é 

preciso que ele tenha clareza delas. A referida “infidelidade” permite que as aulas 

ganhem identidade não só com esse professor, mas, sobretudo, com a realidade na qual 

estão inseridas.  

O contexto organizativo, de acordo com Gimeno Sacristán (1998), relaciona-se 

com a estrutura que a escola dispõe e inclui determinada organização no tocante aos 

professores, às atividades culturais, à distribuição do tempo e do espaço escolar, dentre 

outros. Ao se determinar essa organização, determinam-se também a importância e os 

valores que serão difundidos na escola, sejam eles culturais, políticos, sociais ou 

econômicos. 

As condições históricas da presença/ausência da Filosofia no currículo da escola 

média brasileira, conforme abordado no decorrer deste trabalho, colocou a esse 

componente curricular o desafio de legitimar-se diante da organização escolar. O 

                                                           
40 Licínio C. Lima é professor catedrático do Departamento de Sociologia da Educação e Administração 
Educacional, do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. 
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primeiro passo dessa legitimação se deu com a lei da obrigatoriedade que determina a 

presença do Ensino de Filosofia em todas as séries do nível Médio. Apesar da garantia 

de espaço, outras condições organizacionais ainda são necessárias para a manutenção e 

legitimação da disciplina.  

Além da dificuldade comum a todas as disciplinas no que concerne à falta de 

infraestrutura física e de recursos didático-pedagógicos, bem como no tocante às salas 

superlotadas, no caso específico dos professores de Filosofia isso se associa ao número 

de aulas presentes na grade curricular. Os professores participantes desta pesquisa 

ressaltaram que o tempo destinado às aulas de Filosofia não contribui para que esse 

ensino cumpra o seu papel, evidenciando, portanto, o descaso que ainda se tem com a 

Filosofia na organização do tempo escolar.  

Ousamos afirmar que, apesar da sua estabilidade curricular nas escolas estaduais 

de São Paulo, garantida pela Lei no 11.684/2008, o material didático (contexto didático) 

e o tempo (contexto organizativo) disponibilizado para o seu ensino restringem a 

Filosofia a um emaranhado de questões vazias de conteúdo pautadas no senso comum. 

Cumpre-se a lei. Mascara-se o ensino. 

Ressaltamos que “existe um contexto exterior ao meio pedagógico muito 

determinante do que se ensina nas aulas e de como se ensina” (GIMENO SACRISTÁN, 

1998, p. 131). O contexto exterior refere-se às influências de ordem política, econômica, 

cultural, social e moral que o currículo sofre ao constituir-se. Muitas dessas influências 

denotam o controle que se pretende ter sobre a distribuição do conhecimento; dessa 

maneira, é preciso considerar o currículo como produto dessas diversas práticas.  

É no contexto exterior que se produzem as regulamentações político-

administrativas que direcionam a educação; não há, portanto, como pensar sobre a 

elaboração de um currículo desvinculada das condições reais no qual ele se desenvolve. 

Compreender a dinâmica curricular no interior do sistema educativo demanda conhecer 

também as práticas político-administrativas externas a ele.  

Em face do que nos foi possível apurar nesta pesquisa, asseveramos que o 

contexto exterior no qual se desenvolve a atuação dos professores de Filosofia na Rede 

Estadual paulista não é favorável em muitos aspectos: a prolongada jornada de trabalho, 

as difíceis condições materiais, o isolamento, o processo de alienação e de 

desqualificação, os baixos salários e a sobrecarga de trabalho.  
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Os dados apresentados nos capítulos 3 e 4 deste trabalho demonstram que a 

situação laboral e de formação dos docentes de Filosofia traz algumas particularidades 

que ora podem ser promotoras, ora inibidoras para que o Ensino de Filosofia cumpra 

sua tarefa no nível Médio paulista. 

Algumas providências de ordem político-administrativa se fazem necessárias 

para a legitimação do Ensino de Filosofia do nível Médio paulista, como, por exemplo, 

a elaboração (participativa) de Diretrizes Curriculares específicas para o Ensino de 

Filosofia, norteadoras (e não impositivas) da seleção de conteúdo e do trabalho docente; 

a produção e distribuição de materiais didático-pedagógicos de apoio aos alunos e aos 

professores, para além dos livros didáticos e das cartilhas; a realização de concursos 

públicos para professores de Filosofia; e a promoção de formação contínua e em serviço 

para esses docentes. 

Isso posto, é relevante salientar que as políticas curriculares não devem resultar 

apenas de respeitáveis e complexas decisões advindas do Poder Público oficialmente 

instituído. Advogamos que sejam ouvidos e respeitados em suas colocações os diversos 

agentes que constituem o currículo, entre eles, os professores. 

Defendemos que a escola pública é fundamentalmente o lugar onde se torna 

possível o encontro entre a Filosofia e a sociedade, em especial, entre a Filosofia e a 

juventude. Apesar das críticas feitas à escola pública enquanto instituição, é inegável 

que ela representa uma conquista da classe trabalhadora. Dessa forma, a inserção do 

Ensino de Filosofia no nível Médio ultrapassa a questão legal. Isso porque trata-se de 

garantir o acesso a esse saber para aqueles que possivelmente jamais o teriam fora da 

escola pública.  

Acrescentamos a isso que, mesmo limitado por alguns contextos e agentes – as 

dificuldades e o desinteresse do aluno; a infraestrutura precária; as turmas numerosas; as 

poucas horas dedicadas a esse ensino na grade curricular; a jornada excessiva de 

trabalho; os baixos salários –, esse acesso perpassa pela atuação do professor. O docente 

é o mediador mais direto entre o saber filosófico e o aluno.  

O professor é, por excelência, aquele que pode promover o encontro entre a 

Filosofia e o aluno. Cabe a esse profissional, então, saber usar o tempo e o espaço que 

lhe foram garantidos pela lei. É nos encontros de sala de aula com 45 ou 50 minutos, 

uma ou duas vezes por semana, que o Ensino de Filosofia, por intermédio do seu 

professor, pode ganhar legitimidade.  
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Compete a esse profissional reconhecer os limites da escola, dos alunos, das 

condições de trabalho e de si mesmo e promover aquilo que é necessário e possível para 

que as aulas de Filosofia sejam fomentadoras do filosofar e, por conseguinte, contribua 

para que os jovens estudantes do Ensino Médio possam desvelar as ideias, as crenças e 

os valores que os impedem, por vezes, de compreender e transcender a própria 

realidade.  

Para serem capazes de promover o filosofar em suas aulas e, com isso, fazerem 

que o Ensino de Filosofia contribua para a formação humana do jovem estudante do 

nível Médio, os professores precisam elaborar formas criativas de superação das 

dificuldades encontradas no exercício da sua função. Para tanto, devem possuir 

formação filosófica e pedagógica específica. Entendemos também que, para além das 

condições intelectuais, são necessários recursos materiais, tempo e espaço adequados, 

assim como reconhecimento e valorização profissional. Os professores também devem 

organizar-se para reivindicar essas condições aos colegas de outras áreas do ensino.  
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APÊNDICE A 

DIVISÃO DAS DIRETORIAS DA CEI – POR POLOS 

 

 

QUADRO A.1 – Divisão das Diretorias da CEI  

Divisão por Polos 

POLO 1 
1. Andradina 

2. Araçatuba 

3. Birigui 

4. Fernandópolis  

5. Jales 

6. Penápolis  

7. Votuporanga  

POLO 2 
1. Araraquara 

2. Franca 

3. Jaboticabal 

4. Pirassununga  

5. Ribeirão Preto 

6. São Carlos 

7. Sertãozinho  

8. São Joaquim da Barra  

POLO 3 

1. Adamantina 

2. Assis 

3. M. Paranapanema 

4. Ourinho 

5. Pres. Prudente 

6. Santo Anastácio 

7. Tupã 

 

POLO 4 
1. Apiaí 

2. Itararé 

3. Itapeva 

4. Itapetininga 

5. Itu 

6. São Roque 

7. Sorocaba 

8. Votorantim 

POLO 5 

1. Americana 

2. Bragança Paulista 

3. Campinas Leste 

4. Campinas d’ Oeste 

5. Capivari 

6. Jundiaí 

7. Limeira 

8. Mogi Mirim  

9. Piracicaba 

10. Sumaré 

11. São João da Boa Vista  

POLO 6 
1. Miracatu 

2. Registro 

3. Santos  

4. São Vicente  

POLO 7 
1. Caraguatatuba 

2. Guaratinguetá 

3. Jacareí 

4. Pindamonhangaba 

5. São José dos Campos 

6. Taubaté 

POLO 8 
1. Barretos/Catanduva  

2. José Bonifácio 

3. São José do Rio Preto 

4. Taquaritinga  

POLO 9 

1. Bauru  

2. Botucatu 

3. Jaú  

4. Lins  

5. Marília 

6. Piraju  

7. Avaré  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B 

NÚMERO DE PROFESSORES DE FILOSOFIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

 

QUADRO B.1 – Número de professores de Filosofia do Estado de São Paulo: idade 

versus anos trabalhados – São Paulo – 2011 

Anos 

Trabalhados 

 

Idade (em anos) 

Até 24 25-30 31-40 41-50 51-60 Mais de 60 

Até 1 57 164 204 96 37 3 

1 29 156 60 37 17 3 

2 7 89 122 69 28 3 

3 6 210 415 296 98 20 

4 1 63 137 103 49 15 

5 - 41 165 173 74 11 

6 - 8 101 86 46 13 

7 - 6 32 27 13 5 

8 - 2 20 26 15 5 

9 - - 17 27 12 1 

10 - - 15 44 31 4 

11 - - 23 83 40 6 

12–15 - - 17 48 35 6 

16 - - 3 40 16 2 

17–20 - - 2 52 29 4 

21–26 - - - 32 71 6 

27–30 - - - - 8 2 

31–33 - - - - 2 1 

Fonte: Elaborado pela autora com base no cadastro funcional da educação da SEE-SP. 
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APÊNDICE C 

NÚMERO DE PROFESSORES DE FILOSOFIA DA 

COGSP/CAPITAL 

 

 

QUADRO C.1 – Número de professores de Filosofia da COGSP/Capital divididos por 

Diretoria de Ensino versus categoria funcional – São Paulo – 2011 

 

Diretorias de Ensino da 

Capital 

                                  

Categoria Funcional 

 Total 
Geral 

A D F L O P 

Centro 41 0 17 2 2 0 62 

Centro-Oeste 43 0 7 5 3 0 58 

Centro-Sul 29 0 18 4 6 0 57 

Leste 1 36 0 18 11 2 1 68 

Leste 2 27 0 59 9 9 1 105 

Leste 3 13 0 44 13 15 0 85 

Leste 4 28 0 24 8 4 0 64 

Leste 5 36 0 18 3 5 0 62 

Norte 1 35 1 35 6 4 0 81 

Norte 2 23 0 15 4 6 0 48 

Sul 1 37 0 25 7 1 0 70 

Sul 2 18 0 37 18 5 2 80 

Sul 3 27 0 37 9 8 0 81 

Fonte: Elaborado pela autora com base no cadastro funcional da educação da SEE-SP. 
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QUADRO C.2 – Número de professores de Filosofia da COGSP/Grande São Paulo 

divididos por Diretoria de Ensino versus categoria funcional – São Paulo – 2011 

Diretorias de Ensino daGrande  

São Paulo 

 

Categoria Funcional 

 
Total 

Geral 
A D F L O P 

Caeiras 13 0 24 4 3 0 44 

Carapicuíba 24 0 28 4 3 0 59 

Diadema 18 0 12 5 6 1 42 

Guarulhos Norte 15 1 40 5 11 0 72 

Guarulhos Sul 11 0 35 4 6 1 57 

Itapecerica da Serra 8 0 18 10 3 0 39 

Itapevi 16 0 24 13 1 0 54 

Itaquaquecetuba 23 1 25 2 3 0 54 

Mauá 25 0 38 7 6 0 76 

Mogi das Cruzes 20 0 23 3 9 0 55 

Osasco 22 0 15 5 4 0 46 

São Bernardo do Campo 27 0 21 6 4 1 79 

Santo André 37 0 32 4 6 0 59 

Suzano 24 0 17 4 7 0 52 

Taboão da Serra 20 0 20 2 6 0 48 

Total por Categoria 303 2 372 78 78 3 836 

Fonte: Elaborado pela autora com base no cadastro funcional da educação da SEE-SP. 
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QUADRO C.3 – Número de professores de Filosofia da CEI divididos por Diretoria de 
Ensino versus categoria funcional – São Paulo – 2011 

Diretorias de Ensino da 

CEI 

Categoria Funcional Total 

Geral A D F L O P 

ADAMANTINA        11 3 26 24     64 

AMERICANA         29   21 3 4   57 

ANDRADINA         3   14 12 2   31 

APIAÍ                 13 4 6   23 

ARACATUBA         19   26 6 1   52 

ARARAQUARA        30   25 5 4   64 

ASSIS             8   14 12 4   38 

AVARÉ             4   2 6 2   14 

BARRETOS          36   26 11 4   77 

BAURU             32   46 13 2 7 100 

BIRIGUI           4   9 1     14 

BOTUCATU          15   22 5 1   43 

BRAGANÇA PAULISTA 23   23 16 5   67 

CAMPINAS LESTE    40   16 3 3 2 64 

CAMPINAS OESTE    57   29 7 3   96 

CAPIVARI          22   29 10 3   64 

CARAGUATATUBA     30 4 27 9 1   71 

CATANDUVA         6   3 1 1   11 

FERNANDÓPOLIS     1   8 5     14 

FRANCA            37   19 7 1   64 

GUARATINGUETÁ     80   47 6 1   134 

ITAPETININGA      33   40 11 2   86 

ITAPEVA           6   24 5 1   36 

ITARARÉ           5   8 2 1   16 

ITU               27   35 11 4   77 

JABOTICABAL       27 5 29 11 1   73 

JACAREÍ           19   36 17 6   78 

JALES             6   13 8 2 3 32 

JAÚ               23   45 2 2   72 

JOSE BONIFACIO    3   9 16 1   29 

JUNDIAÍ           31 3 24 11 4   73 

LIMEIRA           38   50 11 8   107 

Continua 
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Continuação 

Diretorias de Ensino da 

 CEI 

                              

Categoria Funcional 
Total 

Geral 
A D F L O P 

LINS              20   21 1 4   46 

MARÍLIA           30   23 1 2   56 

MIRANTE DO PARANAPANEMA 8   18 1     27 

MIRACATU          7   34 6     47 

MOGI MIRIM        23   46 16 3   88 

OURINHOS          14   16 6 2   38 

PENÁPOLIS         6   5 1 2   14 

PINDAMONHANGABA   23   17   2   42 

PIRACICABA        25   30 1 5   61 

PIRAJU            6   4 2 2   14 

PIRASSUNUNGA      24   16 5 3   48 

PRESIDNTE PRUDENTE    28   28 1 4   61 

REGISTRO          6   39 2 1   48 

RIBEIRÃO PRETO    78 2 30 4 1   115 

SANTO ANASTÁCIO   6   10 2 2   20 

SANTOS            66   54 2 6 3 131 

SÃO CARLOS        28 3 20 5 1   57 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA  33   40 15 4 1 93 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  29   14 9 1   53 

SÃO JOAQUIM BARRA 25   30   1   56 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   49 2 26 2 4   83 

SÃO ROQUE         28 3 42 7 2   82 

SÃO VICENTE       52   61 20 2   135 

SERTÃOZINHO       18   26 9 4   57 

SOROCABA          50 1 39 1 2 4 97 

SUMARÉ            40   24 5 1   70 

TAQUARITINGA      27   43 5 4   79 

TAUBATÉ           35   20 2 4 3 64 

TUPÃ              15   3 2 1   21 

VOTORANTIM        18   27 3 6   54 

VOTUPORANGA       4   25 3 1 1 34 

Fonte: Elaborado pela autora com base no cadastro funcional da educação da SEE-SP. 
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APÊNDICE D 

FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DE FILOSOFIA 

 

 

QUADRO D.1 – Número de professores de Filosofia do Estado de São Paulo segundo 

formações mais recorrentes – São Paulo – 2011 

FORMAÇÃO QTDE. 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 10 

ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS 1 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 1 

APERFEIÇOAMENTO – EDUCAÇÃO 1 

APERFEIÇOAMENTO – FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 2 

APERFEIÇOAMENTO – GEOGRAFIA 2 

APERFEIÇOAMENTO – HISTÓRIA 2 

APERFEIÇOAMENTO – OUTROS 1 

APERFEIÇOAMENTO/EXTENSÃO CULTURAL EM DEFICIÊNCIAS 5 

ARTES VISUAIS 3 

CIÊNCIAS 32 

CIÊNCIAS AGRÍCOLAS 1 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 17 

CIÊNCIAS COM HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA 1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 9 

CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 1 

CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 2 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ECONOMIA 4 

CIÊNCIAS JURÍDICAS 1 

CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS 9 

CIÊNCIAS SOCIAIS 203 

COMPUTAÇÃO 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 20 

CURSO ESPECIAL FORM. EM SERVIÇO/PROF. INDÍGENA 1 

CURSO NORMAL SUPERIOR 5 

DESENHISTA MECÂNICO 1 

DIREITO 81 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 33 

EDUCAÇÃO FÍSICA 21 

Continua 
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Continuação 

FORMAÇÃO QTDE. 

ENGENHARIA - OUTRAS MODALIDADES 1 

ENGENHARIA AGRONÔMICA 1 

ENGENHARIA QUÍMICA 1 

ESTUDOS SOCIAIS 382 

EXT.UNIVERS./CULTURAL/EXP.CULTURAL/ATUALIZAÇÃO 5 

FARMÁCIA E BIOQUÍMICA 1 

FÍSICA 2 

FISIOTERAPIA 1 

FORMAÇÃO ESPECIAL CUR. ENS. 2 - SETOR TÉCNICAS INDUSTRIAIS 1 

GEOGRAFIA 159 

HABILITAÇÃO BÁSICA EM ADMINISTRAÇÃO 1 

HISTÓRIA 588 

INTERLOCUTOR 3 

LETRAS 313 

MATEMÁTICA 35 

NUTRIÇÃO 1 

ODONTOLOGIA 1 

PEDAGOGIA 588 

PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO NA ÁREA EXCEPCIONALIDADE 3 

PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOCENTE 214 

PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA SUPERIOR 1 

PSICOLOGIA 201 

QUÍMICA 6 

SERVIÇO SOCIAL 15 

SOCIOLOGIA 12 

SOCIOLOGIA E POLÍTICA 2 

TEOLOGIA 15 

TREINAMENTO/ATUALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIAS 2 

TURISMO 1 

Fonte: Elaborado pela autora com base no cadastro funcional da educação da SEE-SP. 
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APÊNDICE E 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

       PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

                          

MESTRADO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Caro (a) professor (a), com o intuito de melhor entender, sob o ponto de vista do (a) 

professor (a), o perfil do docente de Filosofia que atua na rede estadual paulista, 

apresentamos este roteiro. Gostaríamos que participasse conosco, respondendo às 

questões propostas. Agradeço antecipadamente sua colaboração, e estou à disposição 

para qualquer esclarecimento. 

 

Pesquisadora: Maria Helena Masullo 

Orientadora: Profa. Dra. Branca Jurema Ponce 

Projeto: A Filosofia no Currículo Escolar do Ensino Médio da Rede Estadual Paulista: 

o perfil de seus professores. 

Instituição: PUC-SP 

Contato Pesquisadora: Maria Helena Masullo 

E-mail: helenamasullo@hotmail.com 
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APÊNDICE F 

QUESTIONÁRIO  

 

 

 

QUESTÕES DISCURSIVAS – POR FAVOR,  

RESPONDER COMO MELHOR AS COMPREENDE 

 

 

1. O que você pensa sobre a inserção da Filosofia como componente curricular obrigatório no ensino 
médio brasileiro? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. Você participou de alguma atividade de formação continuada oferecida pela SEE ou de forma 
autônoma nos últimos três anos? Essas atividades foram úteis para a melhoria da sua prática em sala de 
aula? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

3. Quais as principais dificuldades que você encontra no exercício da docência? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

4. Quais sugestões você propõe para superar essas dificuldades? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G 

TERMO DE LIVRE ESCLARECIMENTO  

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE ) 

 

Eu, ___________________________________________, declaro que fui devidamente 
informada (o) sobre a pesquisa intitulada: A Filosofia no Currículo Escolar do Ensino Médio da 
Rede Estadual Paulista: o Perfil dos seus Professores, realizada por Maria Helena Masullo, 
mestranda regularmente matriculada no Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Declaro, também ter aceito participar deste trabalho respondendo as questões formuladas pela 
pesquisadora, estando ciente que as mesmas ficarão em poder da pesquisadora, tendo em vista a 
realização do referido estudo. 

Tenho ciência que minha participação é livre e espontânea, podendo interrompê-la a qualquer 
momento que desejar e que as informações obtidas não serão identificadas nominalmente, 
destinando-se, exclusivamente, à realização deste estudo. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

 

______________________________________                                     Data ___ / ___ / _____ 

                    Assinatura do Entrevistado      

 

 

 

 

Contato Pesquisadora: Maria Helena Masullo 

e-mail: helenamasullo@hotmail.com 
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ANEXO A 

MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO PAULISTA 

EM 2011 

 

 

QUADRO A.1 – Matriz curricular para o ensino médio paulista em 2011 – período 
diurno 

Ensino Médio – Matriz Curricular – Período Diurno 

Base Nacional 
Comum 

 

 

Áreas 
Disciplinas 

Séries/aulas 

1a 2a 3a 

Linguagens e Códigos 

 

Língua Portuguesa e 
Literatura 

Arte 

Educação Física 

5 5 4 

2 2 0 

2 2 2 

Ciências da Natureza 
e 

Matemática 

 

Matemática 

Biologia 

Física 

Química 

5 5 4 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

Ciências Humanas 

 

História 

Geografia 

Filosofia 

Sociologia 

3 3 2 

2 3 2 

2 1 1 

1 1 1 

Parte Diversificada 
Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 

Disciplinas de apoio curricular 0 0 6* 

Total  30 30 30 

*A carga horária a ser distribuída, em número de duas aulas semanais, para as áreas de Linguagens e 

Códigos: em Língua Portuguesa e Literatura; Ciências da Natureza e Matemática: em um dos 

componentes que integra a área; Ciências Humanas: em História ou Geografia. 

Fonte: Resolução SE/1998, de 23 de dezembro de 2008. Disponível em: <http://www.dersv.com/ 
res_98_08_diretrizes_curriculares_ef_em.htm>. Acesso em: 8 mar. 2012. 
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QUADRO A.2 – Matriz curricular para o ensino médio paulista em 2011 – período 
diurno (três turnos) 

 

Ensino Médio – Matriz Curricular – Período Diurno (Três Turnos) 

Base Nacional 
Comum 

 

 

Áreas 

 

Disciplinas Séries/aulas 

  1ª 2ª 

 

3ª 

 

Linguagens e 
Códigos 

 

Língua Portuguesa e 
Literatura 

Arte 

Educação Física* 

3 3 4 

2 2 0 

2 2 0 

Ciências da Natureza 
e 

Matemática 

 

Matemática 

Biologia 

Física 

Química 

3 3 4 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

Ciências Humanas 

 

História 

Geografia 

Filosofia 

Sociologia 

2 2 2 

2 2 0 

1 1 1 

1 1 1 

Parte Diversificada 
Língua Estrangeira Moderna 

Disciplinas de apoio curricular 

2 2 2 

0 0 4** 

Total  24 24 24 

 

*As aulas de Educação Física poderão ser realizadas fora do período regular de aulas. 

**A carga horária deverá ser distribuída, em número de duas aulas semanais, para as áreas de: 

Linguagens e Códigos: em Língua Portuguesa e Literatura; Ciências Humanas: em Geografia. 

Fonte: Resolução SE/1998, de 23 de dezembro de 2008. Disponível em: 
<http://www.dersv.com/res_98_08_diretrizes_curriculares_ef_em.htm>. Acesso em: 8 mar. 2012. 

 

 

 



189 
 

QUADRO A.3 – Matriz curricular para o ensino médio paulista em 2011 – período 
noturno 

Ensino Médio – Matriz Curricular – Período Noturno  

Base Nacional 
Comum 

 

 

Áreas 

 

Disciplinas Séries/aulas 

  1ª 2ª 

 

3ª 

 

Linguagens e 
Códigos 

 

Língua Portuguesa e 
Literatura 

Arte 

Educação Física* 

4 4 4 

2 2 0 

2 2 2 

Ciências da 
Natureza e 

Matemática 

 

Matemática 

Biologia 

Física 

Química 

4 4 4 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

Ciências Humanas 

 

História 

Geografia 

Filosofia 

Sociologia 

2 3 1 

2 2 1 

2 1 1 

1 1 1 

Parte 
Diversificada 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 1 

Disciplinas de apoio curricular 0 0 **6 

Total  30 30 30 

* As aulas de Educação Física serão ministradas fora do período regular de aulas, preferencialmente, aos 

sábados. 

** A carga horária deverá ser distribuída, em número de duas aulas semanais, para as áreas de:  

Linguagens e Códigos: em Língua Portuguesa e Literatura; Ciências da Natureza e Matemática: em um 

dos componentes que integra a área; Ciências Humanas: em História ou Geografia. 

Fonte: Resolução SE/1998, de 23 de dezembro de 2008. Disponível em: <http://www.dersv.com/ 
res_98_08_diretrizes_curriculares_ef_em.htm>. Acesso em: 8 mar. 2012. 
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ANEXO B 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES REQUERIDAS AOS 

EDUCADORES DA REDE ESTADUAL PAULISTA –  Competências 

(gerais) do Professor de Ensino Médio1 

 

 

1. Compreender o processo de sociabilidade e de ensino e aprendizagem na escola e nas 

suas relações com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino e atuar sobre 

ele. 

2. Situar a escola pública no seu ambiente institucional e explicar as relações 

(hierarquias, articulações, obrigatoriedade, autonomia) que ela mantém com as 

diferentes instâncias da gestão pública, utilizando conceitos tais como: * sistema de 

ensino; sistema de ensino estadual e municipal; * âmbitos da gestão das políticas 

educacionais – nacional, estadual e municipal, MEC, Secretarias Estaduais e 

Municipais, Conselho Nacional de Educação, Conselhos Estaduais de Educação; 

3. Reconhecer a importância de participação coletiva e cooperativa na elaboração, 

gestão, desenvolvimento e avaliação da Proposta Pedagógica e curricular da escola, 

identificando formas positivas de atuação em diferentes contextos da prática 

profissional, além da sala de aula. 

4. Compreender a natureza dos fatores socioeconômicos que afetam o desempenho do 

aluno na escola e identificar ações para trabalhar com esses impactos externos, seja para 

aproveitá-los como enriquecimento dos conteúdos curriculares seja para atenuar 

eventuais efeitos negativos. 

5. Compreender o significado e a importância do currículo para garantir que todos os 

alunos façam um percurso básico comum e aprendam as competências e habilidades que 

têm o direito de aprender. 

6. Diante de informações gerais sobre a escola, a idade da turma, a etapa (Fundamental 

ou Médio) e o ano/série, bem como sobre os recursos pedagógicos existentes e outras 

condições pertinentes da escola, propor sequências didáticas de sua disciplina, nas quais 

sejam explicitadas e explicadas o que o aluno deverá aprender com a situação proposta: 

                                                           
1 Texto extraído da RESOLUÇÃO SE 70, 2010, p. 22. 
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* o conteúdo a ser aprendido e as competências e habilidades a ele associados; 

* as estratégias a serem adotadas; 

* os materiais e recursos de apoio à aprendizagem; 

* as formas de agrupamento dos alunos nas atividades previstas; 

* as atividades de professor e aluno distribuídas no tempo, de modo a ficar claro o 

percurso a ser realizado para que a aprendizagem aconteça;  

* o tipo de acompanhamento que o professor deve fazer 

ao longo do percurso; * as estratégias de avaliação e as possíveis estratégias de 

recuperação na hipótese de dificuldades de aprendizagem. 

7. Demonstrar domínio de conceitos que envolvem as questões sobre violência na 

escola e no seu entorno, de bulling e de indisciplina geral. 

8. Incentivar o desenvolvimento do espírito crítico dos alunos e de toda a comunidade 

escolar, preparando-os para enfrentar os conflitos sociais, as desigualdades, o racismo, o 

preconceito e à questão ambiental. 

9. Compreender os mecanismos institucionais de monitoramento de desempenho 

acadêmico dos alunos, ao longo de sua trajetória escolar, tais como: 

* organização em ciclos; 

* progressão continuada; 

* recuperação da aprendizagem conforme organizado no sistema de ensino público do 

Estado de São Paulo. 

10. Demonstrar domínio de processos de ação e investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica. 

[...] 

Habilidades (gerais) do Professor de Ensino Médio 

 

1. Identificar as novas demandas que a sociedade do conhecimento está colocando para 

a educação escolar.  

2. Identificar, dada uma situação problema, formas de atuação docente, possíveis de 

serem implementadas, considerando o contexto das políticas de currículo da Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo, nas dimensões sala de aula e escola. 
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3. Identificar a composição, os papéis e funções da equipe de uma escola e as normas 

que devem reger as relações entre os profissionais que nela trabalham. 

4. Reconhecer principais leis e normas que regulamentam a profissão de professor, 

sendo capaz de identificar as incumbências do professor, tal como prescritas pelo Art. 

13 da LDB, em situações concretas que lhe são apresentadas. 

5. Diante de um problema de uma escola caracterizada, indicar os aspectos que devem 

ser discutidos e trabalhados coletivamente pela equipe escolar, segundo a legislação. 

6. Identificar os diferentes componentes da Proposta Pedagógica. 

7. Identificar práticas educativas que levem em conta as características dos alunos e de 

seu meio social, seus temas e necessidades do mundo contemporâneo e os princípios, 

prioridades e objetivos da Proposta Pedagógica.  

8. Compreender as fases de desenvolvimento da criança e do jovem e associar e explicar 

como a escola e o professor devem agir para adequar o ensino e promover a 

aprendizagem em cada uma dessas etapas. 

9. Identificar e justificar a importância dos organizadores de situações de aprendizagem 

(competências e habilidades que os alunos deverão constituir; conteúdos curriculares 

selecionados; atividades do aluno e do professor; avaliação e recuperação). 

10. Reconhecer estratégias para gerenciar o tempo em sala de aula, nas seguintes 

situações, considerando a diversidade dos alunos, os objetivos das atividades propostas 

e as características dos próprios conteúdos: 

* Existência de alunos que aprendem mais depressa e alunos mais lentos; 

* Tempo para dar conta do conteúdo previsto no plano de trabalho (anual, bimestral, 

semanal); 

* Sugerir e explicar formas de agrupamento dos alunos, indicando as situações para as 
quais são adequadas. 
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ANEXO C 

TEMAS DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O ENSINO DE 

FILOSOFIA 

 

 

QUADRO C.1 – Temas do conteúdo programático para o Ensino de Filosofia para a 1a 

série do Ensino Médio 

1o BIMESTRE 2o BIMESTRE 

‐ Imagem crítica da Filosofia. 

‐ O intelecto: empirismo e criticismo. 

‐ História da Filosofia: instrumentos de pesquisa. 

‐ Áreas da Filosofia. 

‐ Introdução à Filosofia da Ciência. 

‐ Introdução à Filosofia da Religião. 

‐ Introdução à Filosofia da Cultura. 

‐ Introdução à Filosofia da Arte. 

3o BIMESTRE 4o BIMESTRE 

‐ O Estado. 

‐ O Estado, os poderes e as leis. 

‐ Socialismos e anarquismos. 

‐ Marxismo. 

‐ Desigualdade social e ideologia. 

‐ Democracia e justiça. 

‐ Os direitos humanos. 

‐ Participação política. 

 

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 

Filosofia. Coord. Maria Inês Fini. São Paulo: SEE-SP, 2008. 

 

QUADRO C.2 – Temas do conteúdo programático para o Ensino de Filosofia para a 2a 

Série do Ensino Médio 

1o BIMESTRE 2o BIMESTRE 

- O eu racional: introdução ao sujeito ético. 

- Introdução à ética. 

- A liberdade. 

- Autonomia. 

- Introdução à teoria do indivíduo. 

- Tornar-se indivíduo. 

- Condutas massificadas. 

- Alienação moral. 

3o BIMESTRE 4o BIMESTRE 

- Filosofia e humilhação. 

- Filosofia e racismo. 

- Filosofia entre homens e mulheres. 

- Filosofia e educação. 

- Introdução à bioética. 

- A técnica. 

- A condição humana e a banalidade do mal. 

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 

Filosofia. Coord. Maria Inês Fini. São Paulo: SEE-SP, 2008. 
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QUADRO C.3 – Temas do conteúdo programático para o Ensino de Filosofia para a 3a 

Série do Ensino Médio 

1o BIMESTRE 2o BIMESTRE 

- O preconceito em relação à Filosofia. 

- Importância da Filosofia para a cidadania: todos 
os homens são filósofos. 

- O homem como um ser da natureza. 

- O homem como ser de linguagem. 

- Filosofia e Religião. 

- Política como natureza humana, prudência, pudor 
e justiça. 

- A concepção platônica da desigualdade. 

- A desigualdade segundo Rousseau. 

3o BIMESTRE 4o BIMESTRE 

- Filosofia e Ciência. 

- Libertarismo. 

- Determinismo. 

- Concepção dialética de liberdade. 

- Filosofia e Literatura. 

- Felicidade: epicurismo e estoicismo. 

- Felicidade e temas contemporâneos: morte, 
prazer a qualquer preço. 

- Ser feliz com o outro: uma 

interpretação/condição para a democracia. 

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 

Filosofia. Coord. Maria Inês Fini. São Paulo: SEE-SP, 2008. 
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