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RESUMO 

 

A presente dissertação se propôs a abordar uma situação escolar concreta de ensino de 

filosofia, buscando identificar e analisar em que medida ocorre a percepção da contribuição 

para a emancipação humana das aulas de filosofia ministradas por mim no processo formativo 

do ensino médio em uma determinada escola pública de São Paulo, na perspectiva do 

educador e do próprio educando (egressos), dando voz aos principais sujeitos envolvidos. 

Para este estudo foram ouvidos jovens egressos da escola pública que concluíram o ensino 

Médio em 2011, tomando como referência empírica uma amostra formada por 7 (sete) alunos 

egressos de 1(uma) escola pública de ensino médio, da zona norte da cidade de São Paulo. 

Procedeu-se, em seu momento teórico, mediante leituras das fontes bibliográficas, e, em seu 

momento empírico, utilizou dos depoimentos dos sujeitos, que foram coletados mediante 

entrevistas semiestruturadas, cujos registros foram categorizados e analisados à luz das 

referências teóricas. A categoria de emancipação humana é apropriada do universo conceitual 

do pensamento adorniano, particularmente de sua obra Educação e Emancipação, secundada 

por contribuições de pensadores brasileiros que já trabalharam à luz desse pensamento (Pucci, 

Zuin, Deina, Quintal) bem como de outros que, embora sem esse vínculo direto, afirmam o 

caráter emancipatório da filosofia na formação dos adolescentes, no ensino médio (Saviani, 

Severino, Gallo). Concluiu-se que, apesar das contradições que o Ensino Médio enfrenta na 

atualidade e apesar de se situar atuar num campo contraditório como a Escola, é possível 

afirmar o importante papel que desempenha a disciplina Filosofia na formação dos jovens, 

embora seu alcance, por conta de diversas variáveis, seja limitado. Apesar disso, o papel 

emancipatório é percebido e internalizado pelos sujeitos, na medida em que proporciona a 

reflexão sobre conceitos e temas que permeiam o debate acerca de questões contemporâneas.  

 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Filosofia; Educação; Emancipação; Ensino Médio, Formação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis pretende abordar una situación de escuela de enseñanza de la filosofía, 

tratando de identificar y analizar la medida para que la percepción de la contribución a la 

emancipación humana escuela de la filosofía enseñada por mí en el proceso formativo de la 

escuela secundaria en un Liceo particular de São Paulo, en la perspectiva del educador y el 

educando (graduados) , dando voz a los principales sujetos involucrados. Para este estudio 

fueron graduados de la escuela de público joven escucha que han terminado la escuela 

secundaria en 2011, tomando como referencia una muestra empírica formada por 7 (siete) 

estudiantes que se gradúan de 1 (una) escuela secundaria pública en la zona norte de la ciudad 

de São Paulo. Fue en su tiempo, por las lecturas teóricas de fuentes bibliográficas, y, a su vez, 

las afirmaciones empíricas de la materia, que fueron recogidos a través de entrevistas 

semiestructuradas, cuyos registros fueron clasificados y analizados a la luz de los referentes 

teóricos. La categoría de emancipación humana es conveniente el universo conceptual del 

pensamiento adorniano, particularmente de su obra Educación y Emancipación, retransmitida 

por las aportaciones de pensadores brasileños que trabajaban a la luz de este pensamiento 

(Pucci, Zuin, Deina, Quintal) así como de otros que, aunque sin este vínculo directo, afirman 

el carácter emancipador de la filosofía en la formación de los adolescentes en la escuela 

secundaria (Saviani Severino, Gallo). Se concluyó que, a pesar de las contradicciones eso 

escuela secundaria se enfrenta hoy en día y aunque es acto en un campo tan contradictorio 

como la escuela, es posible afirmar el importante papel de disciplina de la Filosofía en la 

formación de los jóvenes, aunque su alcance, debido a varias variables, es limitada. A pesar 

de esto, el papel emancipador es percibido e internalizado por tema, que facilita la reflexión 

sobre los conceptos y temas que impregnan el debate sobre temas de actualidad. 

 

 

Palabras clave: Enseñanza de la Filosofía; Educación; Emancipación; Escuela Secundaria, 

Formación. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work sets out to address a specific school situation philosophy of teaching in order to 

identify and analyze to what extent is the perception of the contribution to human 

emancipation of philosophy classes taught by me in the training process of high school in a 

particular public school São Paulo, from the perspective of the educator and the student 

himself (graduates), giving voice to the main subjects involved. For this study were heard 

young graduates from public schools who have completed High school in 2011, taking as 

empirical reference sample made up of seven (7) students coming from one (1) Public School 

high school, the north of the city of São Paulo. Proceeded in its theoretical time by readings 

from literature sources, and its empirical moment, used If the statements of the subjects, 

which were collected through semi structured interviews, whose records were categorized and 

analyzed in the light of theoretical references. The category of human emancipation is 

appropriate conceptual universe of Adorno's thought, particularly its Education and 

Emancipation work, supported by contributions from Brazilian thinkers who have worked in 

the light of this thought (Pucci, Zuin, Deina, Quintal) as well as others which, while not this 

direct link, we affirm the emancipatory character of philosophy in the education of 

adolescents in high school (Saviani, Severino, Gallo). It was concluded that despite the 

contradictions that high school is facing at present and although lie and act in a contradictory 

field as the School, it is clear the important role played by Philosophy discipline in training 

young people, although its scope, by account a number of variables, is limited. Nevertheless, 

the emancipatory role is perceived and internalized by the subjects, in that it provides a 

reflection on concepts and themes that permeate the debate on contemporary issues. 

 

 

Keywords: Philosophy of Education; Educating; Emancipation, Critical Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma breve trajetória acadêmico-profissional 

 

Para apresentar a própria gênese da problemática que se colocou como núcleo da 

investigação relacionada a esta proposta de dissertação – pois trata-se de problemática que 

surge entrelaçada com todos os fios de minha prática profissional de educadora –, considerei 

pertinente  fazer uma breve apresentação de minha trajetória acadêmica e profissional. 

Sou professora formada em Filosofia, atuando na Rede pública da Secretaria Estadual 

de Educação de São Paulo.  Após o bacharelado concluído em 2002, iniciei o curso de 

Licenciatura Plena cuja conclusão se deu em 2005. Ao longo do curso, percebi que havia 

teorias muito bonitas sobre educação, e suspeitava e temia que a prática não seria tal qual, 

devido ao relato dos colegas que já atuavam na área e aos noticiários sobre o tema. Não tinha 

nenhuma experiência em docência além das poucas vezes em que estagiei na modalidade 

regência. O curso em si contribuiu para estimular a minha curiosidade em relação à docência, 

cujo universo era, para mim, um misto de fonte de desafio positivo e idéias negativas que 

foram transmitidas por diversos veículos de informação e pessoas. 

Em fevereiro de 2006, iniciei a carreira de professora de Filosofia – PEB II – na 

Educação pública estadual de São Paulo, como OFA [Ocupante de Função Atividade, 

Categoria de docente não concursado, com contrato provisório], assim permanecendo até 

2008, quando assumi o cargo de professora - PEB II – pela Secretaria da Educação do Estado 

(SEE) de SP, como titular de cargo na disciplina Filosofia, mediante a aprovação no concurso 

público realizado em 2007. Começando a lecionar, tive dificuldades em superar a timidez, 

mas sempre tentei melhorar, e busquei desenvolver minha prática de maneira coerente com a 

minha formação filosófica e com minha inclinação para buscar o conhecimento e praticar a 

reflexão, procurando aliar conteúdo filosófico com a atividade de filosofar, promovendo 

debates, discussões temáticas contextualizadas, etc, utilizando o parco aparato tecnológico 

disponível nas escolas e buscando ir além, mediante a criação e utilização de um blog voltado 

para as aulas. Percebi os entraves nesse universo educacional (questões políticas, estruturais, 

sociais), porém, não desisti e sempre busquei refletir sobre esse universo. 
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De outubro de 2010 a janeiro de 2013, cursei Pedagogia para Licenciados na 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE) pois, para além da questão da carreira profissional, 

percebi que precisava conhecer mais sobre a educação de um modo geral. Porém, como o 

curso era semi-presencial e complementação,  senti falta de orientação em relação aos estudos 

e de mais conteúdos que pudessem oferecer uma maior perspectiva teórica. 

  Ao longo dos anos, percebi algumas coisas importantes: há uma falsa aparência de que 

a prática está distante da teoria, mas isso ocorre porque muitas teorias não partem da 

concretude, da realidade tal como ela é historicamente, ou então porque essas teorias não se 

atualizam em relação à realidade (educacional). Na verdade, como diz Severino (2012, p. 8), 

“toda explicação teórica deve ter a condição prática como referência fundamental”, sem 

esquecer, porém, que a prática não pode prescindir da teoria. Identificando isso, sempre me 

preocupei em buscar teorias mais condizentes com a realidade em que a prática deveria dar o 

suporte, ao menos ser a base, visando uma diminuição do distanciamento e, finalmente, 

levando as duas a caminharem juntas de forma colaborativa. Percebi também que a educação 

deve ter uma intencionalidade e que esta não pode ser outra que o desenvolvimento do aluno, 

visando sua autonomia e emancipação, individual e social. Para que isso seja possível, o 

processo de ensino/aprendizagem não pode ser osmótico – deve haver uma relação 

pedagógica bem construída, e a formação do educador, a auto-avaliação e auto-reflexão 

devem ser constantes por parte do mesmo. Essa perspectiva política e filosófica da educação 

só fui adquirindo com a prática docente e a inserção e adensamento no sistema educacional. 

Procurei a pós-graduação stricto sensu por acreditar que poderia aprender e ensinar 

mais e com mais propriedade sobre o universo educacional. Para isso, a escolha foi o 

Mestrado em Educação, que me pareceu providencial e salutar porque, na questão 

educacional, considero que a concretude da ação educativa mais importante do que a 

especialização em alguma escola filosófica ou filósofo, cuja consequência pode ser o 

academicismo fechado e o distanciamento da prática sócio-política que, na minha visão, é 

intrínseca à prática educativa.  

No final do ano de 2012 prestei o processo seletivo e ingressei no Programa de Pós 

Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, sob orientação do 

Prof.  Antônio Joaquim Severino, com um projeto provisoriamente intitulado: O Ensino de 

Filosofia Emancipa? – Perspectivas de Educadores e de Educandos de Escolas da Zona 

Norte de São Paulo – título posteriormente alterado para O Ensino de Filosofia Emancipa? 
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– Perspectivas de Egressos de uma escola da Zona Norte de São Paulo. As disciplinas 

cursadas contribuíram para enriquecer o universo conceitual em relação à educação e para 

situar/ contextualizar essas diferentes perspectivas.  

Minha pesquisa se propõe a identificar e analisar em que medida ocorre, por parte de 

estudantes egressos, a percepção de uma eventual contribuição das minhas aulas de filosofia 

para a promoção de alguma forma de emancipação, conceito este apropriado do universo do 

pensamento adorniano, particularmente de sua obra Educação e Emancipação. O trabalho 

visa então verificar se e como esses sujeitos percebem e vivenciam essa pressuposta potência 

emancipatória, reconhecendo nela referências para o esclarecimento de seu lugar e papel na 

condução de sua existência pessoal e social. 

Pela relevância e pelo desejo de pensar, repensar e articular teoria e prática, bem como 

pela necessidade de buscar e investigar maneiras de emancipação na educação, relativas 

principalmente à disciplina de Filosofia na educação básica, escolhi essa temática de pesquisa 

apresentada. Concordo com o enfoque dado pela Teoria Crítica, à vista de sua contundência, a 

qual julgo necessária nos dias atuais. Diante duma realidade histórico-político-social 

conflituosa e desigual, mas não desvelada, pensando no panorama socioeconômico brasileiro, 

a conjuntura do ensino básico necessita dessa perspectiva que pressupõe a discussão radical, 

rigorosa, que se pergunta pela origem e critério do conhecimento, para por em prática uma 

educação integral e emancipadora. Meu interesse particular é de verificar, ainda que a partir 

de uma pequena amostra, até que ponto o investimento pedagógico que é feito com o ensino 

de filosofia no curso médio tem produzido algum resultado significativo na formação crítica 

dos estudantes e assim legitimando sua continuidade e assegurando o amadurecimento de 

cidadãos mais compromissados com a vida social. 

Durante o período do mestrado, assumi a função de Professora Coordenadora de 

Apoio à Gestão Pedagógica na Rede Estadual, logo após assumi a função de Professora 

Coordenadora de Núcleo Pedagógico (PCNP) de Filosofia, permanecendo por 1 ano, 

iniciando em março de 2015 a função de Professora Coordenadora Pedagógica do Ensino 

Médio. Essas experiências representaram/representam uma nova perspectiva em relação à 

educação, ampliando e corroborando minha visão sócio-política da mesma, potencializando o 

empenho em estudar e divulgar a perspectiva do potencial emancipatório da educação, 

particularmente da filosofia. 
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Do objeto da pesquisa 

 

A educação não consegue fugir ao modelo de adaptação e reprodução do sistema 

social-político-econômico capitalista, que impõe um mecanismo de construção da 

heteronomia (ou seja, a sujeição do individuo à vontade de terceiros), fazendo o homem ser 

igual ao coletivo de forma massificada, e perder, assim, sua individualidade, comprometendo 

sua capacidade de pensar e agir por conta própria e, consequentemente, de ser solidário e 

respeitar o próximo. A educação necessita “restabelecer as condições de autonomia, de 

consciência e de liberdade do indivíduo, do sujeito, do ambiente social.” (PUCCI, 2003, p. 

50) 

Faz-se imprescindível refletir sobre a educação, e rever seus conceitos e princípios 

constantemente, com vistas à uma formação verdadeira. O território escolar, a sala de aula, 

são os maiores indicadores e fornecedores de material para tal reflexão. Urge que a autonomia 

e a emancipação não sejam apenas palavras banalizadas, e que a educação emancipatória não 

se torne um mero discurso retórico. É necessário pensar a emancipação em sua concretude e 

efetivação, dialogando teoria e prática educativa, mediando a construção de uma unidade 

entre elas, partindo da realidade e das possibilidades de tal universo.  

No seu artigo Teoria Crítica e Educação: contribuições da Teoria Crítica para a 

formação do professor, Bruno Pucci sintetiza a visão crítica e o desafio emancipatório da 

Teoria Crítica em relação à educação:  

 

A sala de aula — campo intenso de forças e pulsões, desativado — pode se 

tornar mais carregada, inquieta, pétrea, com as tentativas de fazer os 

gemidos do passado, represados, fluírem. E depois que as lágrimas de ira e 

de sangue rolarem, dos que ensinam e dos que aprendem, quem sabe, novas 

pinceladas podem brotar. (PUCCI, 2001, p. 30) 

 

Essas novas pinceladas só podem brotar na prática educacional e não costuma ser 

muito comum, na área do ensino de filosofia, dar voz aos educadores e, principalmente, aos 

educandos. Segundo o que pude verificar, há poucas dissertações de mestrado e artigos que 

tratam o ensino de filosofia de forma empírica e, no tocante à concepção de emancipação, há 

menos ainda dissertações e artigos que abordam a temática empiricamente. Há sim muitos 

artigos e dissertações sobre um projeto de educação emancipatória com base na Teoria 
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Crítica, como os artigos produzidos por Bruno Pucci, coordenador do Grupo de Estudos e 

Pesquisas “Teoria Crítica e Educação”, e como a dissertação de mestrado de Wanderley José 

Deina, “Filosofia no Ensino Médio e o Problema da Formação Política: uma discussão sob a 

perspectiva da Teoria Crítica” bem como a da Tania Maria Massaruto de Quintal, “Educação 

e emancipação no pensamento de Theodor W. Adorno e Edgar Morin” ; porém, o tratamento 

empírico é pouco utilizado na área, e esse é o principal motivador deste projeto, e será a 

tônica do encaminhamento da pesquisa. 

A relação entre filosofia e Educação sempre existiu e podemos perceber a presença da 

filosofia, inevitavelmente, até mesmo na reflexão sobre o que seja a Educação. Tomemos 

como definição de filosofia o pensamento de Dermeval Saviani: “[...] podemos, finalmente, 

conceituar a filosofia como uma reflexão (radical, rigorosa e de conjunto) sobre os problemas 

que a realidade apresenta.”. Tendo por base tal definição, a filosofia da educação “não seria 

outra coisa senão uma reflexão (radical, rigorosa e de conjunto) sobre os problemas que a 

realidade educacional apresenta.” (SAVIANI, 1996, p. 20). 

A escola deveria ser sim um lugar de conhecimento, mas é, sobretudo, um campo de 

contradições que abriga práticas e relações, e sujeitos oriundos do senso comum, que buscam 

uma transformação, devendo a escola sempre a partir do conhecimento que o educando já 

possui, considerando-o, revisando-o, aglutinando outros – realizando um verdadeiro processo 

formativo nesses sujeitos, visando o sujeito integral, visando sua emancipação.  

A presença da filosofia na discussão educacional é imprescindível, e, enquanto 

disciplina, tem um histórico de idas e vindas, reconquistando seu espaço durante as últimas 

décadas até se tornar recentemente obrigatória no currículo do Ensino Médio. Como as outras 

disciplinas, deve cumprir um papel específico e relevante; porém, talvez esse papel inclua a 

peculiaridade dela poder ser facilitadora no entendimento, articulação e discussão sobre todas 

as outras para satisfazer e cumprir os princípios de uma educação emancipatória e 

transformadora – urgente na sociedade brasileira. A filosofia não é a “salvadora” da pátria, 

mas pode desempenhar um papel de destaque, sem perder sua especificidade.  

Qualquer tentativa de separar filosofia do ensino de filosofia e professor de Filosofia 

de filósofo não pode ser legítima, pois o ensino de filosofia está inserido na própria filosofia, 

na tarefa filosófica, já que é um problema filosófico, assim como também o professor de 

Filosofia deve se assumir filósofo, isto é, praticar a filosofia; ao se ensinar filosofia, se ensina 
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a filosofar, são coisas inseparáveis. As visões polarizadas e polarizadoras são equivocadas, 

sendo, portanto, necessário repensá-las. 

Apesar das críticas reducionistas à filosofia – como a que a acusa de ser mera 

abstração – não há como negar a filosofia sem fazer filosofia, “[...] a antifilosofia é uma 

filosofia, embora pervertida, que, se aprofundada, engendraria sua própria liquidação.” 

(JASPERS, 1980, p.140). Portanto, sua presença é inevitável em qualquer discussão 

educacional, e imprescindível também na escola, com a função de assistir o desvelamento da 

realidade na qual todos os envolvidos no processo educativo estão inseridos. 

A proposta deste trabalho situa-se no âmbito da presença da filosofia no Ensino 

Médio. O objeto tratado é o estudo de uma situação escolar concreta de ensino de filosofia: a 

análise da contribuição para a emancipação humana das aulas de filosofia ministradas por 

mim no processo formativo do ensino médio em uma determinada escola pública da zona 

norte de São Paulo, no período de 2008 – 2011, na perspectiva do educador e do educando 

(egressos). 

Já se produziram importantes estudos e reflexões acerca das possibilidades e entraves 

dos processos formativos na sociedade capitalista, denunciando a semiformação e a 

racionalidade instrumental que levam à barbárie e alertando sobre a necessidade de uma 

educação que possibilite uma racionalidade emancipatória. O ensino de filosofia no âmbito 

escolar costuma ser tratado como um grande possibilitador dessa transformação e 

emancipação do educando. 

Diante disso, o principal problema posto aqui é: uma determinada forma de ensino de 

filosofia, analisada a partir de uma experiência concreta, realmente contribuiu para e/ou 

auxiliou na promoção da emancipação (individual e social) dos sujeitos diretamente 

envolvidos nesse processo – os educandos? Em outras palavras: qual o resultado da minha 

prática?  

As questões norteadoras a serem trabalhadas são: 

– Qual a visão/percepção dos próprios sujeitos em relação a essa contribuição? 

– Como fazer da filosofia uma prática que auxilie na direção de uma vida emancipada? 

– Há um distanciamento entre teorias/ tendências teóricas (como deveria ser) e práticas (como 

realmente é) no tratamento do ensino de filosofia na Educação Básica? 
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– Partindo do pressuposto de que a filosofia contribui para emancipação humana, a partir da 

percepção e experiências de educadores, é possível “eleger” ou conceber uma abordagem 

adequada para ser desenvolvida e aplicada no universo ensino-aprendizagem em função da 

capacidade transformadora/emancipatória da disciplina de Filosofia e, se for o caso, qual seria 

essa? 

Para abordar e responder a essas questões, recorrer-se-á a uma amostra de sujeitos, 

estudantes egressos, que foram meus alunos, em 1 (uma) escola, situada na zona norte da 

cidade de São Paulo, caracterizando assim uma investigação a partir de uma situação escolar 

concreta. 

A hipótese defendida, apreendida com base na situação concreta e amostra estudada, é 

a de que a minha experiência e prática de ensino de filosofia ofereceram contribuição e 

lograram certo êxito na direção da promoção de uma vida emancipada (segundo o conceito 

adorniano), mas seu alcance, por conta de diversas variáveis, é limitado. O papel 

emancipatório é percebido e internalizado pelos sujeitos, mas de forma não tão clara, dentro 

de certos limites e em determinados contextos.  

Outras hipóteses preliminares se entrecruzam no desenvolvimento da problemática. 

– A Teoria Crítica (por meio principalmente do pensamento de Theodor W. Adorno) é a 

tendência e pressuposto filosófico que mais se aproxima e contribui para uma concepção de 

educação significativa e salutar, introduzindo e reelaborando o aspecto sócio-político do 

ensino de filosofia na educação básica, através do pressuposto, dentre outros, de uma 

educação crítica que seja emancipatória do homem e transformadora da sociedade. De acordo 

com os princípios da Teoria Crítica, embora a educação não seja libertadora e emancipatória 

por si só, deve representar, uma forma de resistência à barbárie, promovendo o 

desenvolvimento da consciência crítica e de uma formação verdadeira (cf. RAMOS, 2013, p. 

244-245). 

– Com base preliminar na minha prática docente e no que estudei até agora sobre o tema, bem 

como nas percepções e falas de alguns alunos já ouvidos por mim, ainda sem caráter 

investigativo, pode-se dizer que uma abordagem de ensino ativo focado em problemas e 

conceitos, como defende Silvio Gallo em suas obras, – articulando, evidentemente, com o 

saber histórico-filosófico e seus temas, como ressalta Antônio Joaquim Severino, apontando 

para a importância de se conciliar processo (ato de filosofar) e produto (saberes prontos, 
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conteúdos), aliados a procedimentos como discussões críticas, debates e produção de textos, 

parece ser a que mais contribui para a emancipação humana.  

Como seu objetivo geral, o trabalho visa então verificar se, como e em que medida 

(caso seja possível) a prática em questão contribuiu no sentido de uma educação 

emancipatória, e se esses sujeitos percebem e vivenciam a contribuição dessa experiência de 

ensino de filosofia, reconhecendo nela referências para o esclarecimento de seu lugar e papel 

na condução de sua existência pessoal e social. 

 

Os objetivos específicos são: 

1- Identificar elementos teóricos que auxiliam na fundamentação teórica da filosofia 

na formação do adolescente, como mediação para emancipação. 

2-  Investigar, identificar e categorizar a percepção dos sujeitos (educandos - 

egressos) quanto ao significado que a filosofia traz para eles e sua relação com o 

potencial emancipatório da mesma, durante o ensino médio em uma determinada 

escola da zona norte de São Paulo, dando voz aos principais sujeitos envolvidos. O 

confronto de teoria(s) e prática(s) e a investigação baseada na experiência concreta 

poderá, eventualmente, fornecer dados para indicar possíveis caminhos de 

abordagens concretas que pareçam mais adequadas em direção à realização de um 

projeto emancipatório de educação. 

3-  

O presente projeto de pesquisa se pautou e utilizou os conceitos constitutivos da 

Teoria Crítica, sendo que a categoria de emancipação humana é apropriada do universo 

conceitual do pensamento adorniano particularmente de sua obra Educação e Emancipação, 

secundada por contribuições de pensadores brasileiros que já trabalharam à luz desse 

pensamento, como Pucci, Zuin, Deina e Quintal, bem como de outros que, embora sem esse 

vínculo direto, afirmam o caráter emancipatório da filosofia na formação dos adolescentes, no 

ensino médio, como Dermeval Saviani, Antônio Joaquim Severino e Paulo Freire, 

demonstrando sua convergência e complementaridade numa perspectiva em favor do 

necessário papel da filosofia na reflexão sobre a educação e da sua presença no contexto 

escolar.  
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A Teoria Crítica propõe a teoria como lugar da autocrítica do esclarecimento e de 

visualização das ações de dominação social, visando oferecer um comportamento crítico nos 

confrontos com a ciência e a cultura, apresentando uma proposta política de reorganização 

da sociedade, de modo a superar a "crise da razão", onde razão é o elemento de conformidade 

e de manutenção do status quo, propondo, então, uma reflexão sobre esta racionalidade. 

O educador que pensa o seu fazer pedagógico à luz de uma teoria crítica da educação, 

é um educador comprometido, antes de mais nada, em romper com os padrões econômicos, 

sociais, políticos e culturais dos sistema vigente, na perspectiva de construir uma sociedade 

onde os bens produzidos pela humanidade sejam distribuídos de forma mais justa. É um 

esforço individual e coletivo para que a teoria parta da reflexão sobre as reais necessidades 

dos homens. 

É importante definir o conceito de emancipação que adotei como pressuposto. 

Verificando uma definição genérica, podemos encontrar: “Emancipação: s.f. Aquisição, pelo 

menor, do direito de administrar seus próprios bens e receber os rendimentos. / Ato jurídico 

pelo qual o filho sai do pátrio poder. / Alforria; libertação.” (disponível em 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Emancipacao.html) 

O sentido de emancipação por mim utilizado é o sentido adotado pela Teoria Crítica, 

que se baseou – ressalvadas as devidas críticas - no ideal iluminista de Kant: 

 

A exigência de emancipacão parece ser evidente numa democracia. 

Para precisar a questão, gostaria de remeter ao inicio do breve ensaio 

de Kant intitulado "Resposta a pergunta: o que e esclarecimento?". Ali 

ele define a menoridade ou tutela e, deste modo, também a 

emancipacão, afirmando que este estado de menoridade é auto-

inculpável quando sua causa não é a falta de entendimento, mas a falta 

de decisão e de coragem de servir-se do entendimento sem a 

orientação de outrem. "Esclarecimento é a saída dos homens de sua 

auto-inculpável menoridade" (ADORNO, 2003, p.169) 

 

Adorno também menciona que emancipação significa o mesmo que conscientização, 

racionalidade. (cf. ADORNO, 2003, p.143). 

Foi realizada a pesquisa bibliográfica e foi desenvolvida seguindo os seguintes 

passos: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://www.dicionariodoaurelio.com/Emancipacao.html
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a) Identificação e leitura das obras que tratam do tema e mais especificamente do problema 

desta pesquisa. A pesquisa se pautará e utilizará os conceitos presentes os estudos da 

Teoria Crítica, por meio do pensamento de Theodor W. Adorno e seus interlocutores,    

b) Análise inicialmente da obra - base desse projeto de pesquisa: “Educação e 

Emancipação”, de Adorno, uma coletânea de textos que reúne a transcrição de diversas 

palestras e debates radiofônicos proferidos por Adorno durante a década de 60, bem como 

obras complementares e artigos de autores que contribuem para a discussão e o 

tratamento do tema. 

Após transcorrida parte da pesquisa bibliográfica, procedeu-se à  pesquisa empírica 

de caráter sobretudo qualitativo, que consistirá numa investigação sobre a concretização de 

um ensino de filosofia emancipatório, com vistas a conferir até que ponto sua eventual 

potência emancipatória é, de fato, percebida pelos sujeitos. O trabalho priorizou a 

investigação empírica e mostra que é necessário partir da prática pedagógica para se discutir 

com propriedade sobre a realidade educacional, mostrando a partir daí que há metodologias, 

estratégias e procedimentos que podem ser adotados e desenvolvidos para cumprir a 

finalidade educacional de emancipação e possibilitar uma intervenção prática profunda 

A pesquisa teve como sujeitos de investigação empírica os jovens egressos recém-

concluintes, numa escola pública da zona norte de São Paulo, tomando como referência 

empírica uma amostra formada por 7 (sete) estudantes egressos do ensino médio, em 1 (uma) 

escola pública. Levou-se em consideração a faixa etária, condições socioeconômicas e a 

escolaridade dos componentes do grupo. 

A investigação empírica (método de pesquisa) que deu sustentação a esse estudo foi 

num primeiro momento realizada pela técnica da entrevista semiestruturada e não diretiva. A 

entrevista não diretiva deu espaço para que o sujeito investigado tivesse liberdade de 

participar e enriquecer a investigação, mas um roteiro foi elaborado com a intenção de 

orientar e estimular a discussão. 

          Após a pesquisa empírica, os conteúdos serão foram estudados, mediante a descrição, 

análise e interpretação dos dados coletados e o contexto social e histórico (método de 

exposição será o dialético). Foram confrontados à luz do referencial teórico adotado. Isso 

possibilitou maior clareza e organização na última etapa desta pesquisa, que é a elaboração do 

texto da dissertação, que foi a conclusão a partir de todas as etapas da pesquisa, mediante 

cuidadosa análise qualitativa dos dados, em confronto com as teorias analisadas. Espera-se 
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obter maior esclarecimento sobre a contribuição formativa da filosofia no ensino médio bem 

como sobre as dificuldades de sua implementação. 

As etapas foram:  

1- Delimitação do universo empírico da pesquisa, configurando a amostra. Quantos 

sujeitos, quantas escolas, perfil dos mesmos.  

2- Levantamento de fontes documentais sobre o objeto: finalidade da filosofia no ensino 

médio. Estas fontes foram lidas como revisão de literatura temática, ou seja, o que se 

tem escrito sobre a finalidade do ensino de filosofia no ensino médio. Destaque 

àqueles estudos que tenham base empírica. Quem fez trabalhos análogos e até onde 

eles foram, a que resultados chegaram?  

3- Leitura e análise dos textos de referência teórica, para delimitar as categorias a serem 

utilizadas.  

4- Elaboração dos roteiros de entrevistas e sua aplicação junto aos sujeitos. 

5- Sistematização e análise dos resultados. 

6- Composição do relatório da pesquisa e estruturação do texto da dissertação. 

 

À vista do exposto, o trabalho foi desenvolvido em 4 etapas. Na primeira, foi feita a 

contextualização curricular da disciplina de Filosofia no Ensino Médio, no período de 2007-

2011, bem como a caracterização da minha prática – descrição de uma experiência concreta 

de ensino de filosofia.  Na segunda, foi apresentado o universo da pesquisa, caracterizando a 

amostra dos sujeitos, a escola e seu projeto político-pedagógico e particularmente sua 

proposta curricular. Na terceira, foi feita a descrição das percepções dos sujeitos, levantadas a 

partir dos depoimentos dos 7 (sete) egressos de 1 (uma) escola pública da Zona Norte de São 

Paulo, e a análise e interpretação à luz do referencial teórico (Adorno) dos dados empíricos 

coletados, visando verificar o resultado da prática docente e se e como esses sujeitos 

percebem e vivenciam a contribuição dessa experiência de ensino de filosofia. No quarto 

momento, finalmente, foram feitas as considerações finais em relação à pesquisa com a 

indicação de possíveis caminhos de abordagens concretas que pareçam mais adequadas em 

direção à realização de um projeto emancipatório de educação. 
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CAP I – UMA PROPOSTA CONCRETA DE ENSINO DE FILOSOFIA 

 

1.1 – Contextualização curricular da disciplina de Filosofia no Ensino Médio  

 

Para fins de contextualização, farei um breve percurso sobre a presença da filosofia na 

Educação Básica no recorte temporal da presente pesquisa (2007-2011). 

O Histórico da disciplina de Filosofia na educação básica brasileira remonta ao séc. 

XVI, no período jesuítico, tendo um caráter propedêutico cujo conteúdo era o ensino de 

Aristóteles e a filosofia Escolástica (cf. GALLINA, 2000, p. 34). O enfoque dado era à 

assimilação de sistemas filosóficos, prática advinda do método baseado na aprendizagem por 

memorização e repetição, tinha objetivos religiosos, seguindo a concepção educacional da 

Companhia de Jesus e seguia a doutrina oficial vigente das escolas jesuíticas, reduzindo o 

ensino de filosofia a exercícios de erudição e retórica. Mesmo com a expulsão dos jesuítas no 

final do século XVIII, caminhando para a laicização do seu ensino, o ensino de filosofia 

continuou fragmentário, passando, nas décadas seguintes por instabilidades curriculares, 

permanecendo a ausência de diretrizes específicas para o seu ensino. No final do século XIX, 

com o surgimento dos cursos profissionalizantes e superiores, o ensino de nível médio passou 

a ser orientado à preparação para o ingresso ao ensino de nível superior (idem, p. 35), 

enfatizando as ciências, demonstrando a influência das ideias positivistas. Houve uma 

mudança no currículo do ensino básico, que passou a ser formativo, de caráter utilitarista, 

entendido como formação para o trabalho através desses cursos profissionalizantes, 

restringindo-se os cursos superiores àqueles que iriam ocupar os cargos públicos, jurídicos, 

administrativos e políticos. A filosofia não era requerida para essa preparação, perdendo o seu 

lugar na escola. Em 1915 (decreto n.11530, de 18/03) passa ser um curso facultativo, 

retornando em 1925, pelo decreto n. 16782, de 13/01, que afirmava que o nível médio deveria 

fornecer um ensino voltado para a cultura geral, preparando para a vida, cabendo à filosofia 

uma contribuição. O conteúdo ministrado foi a história dos sistemas filosóficos. Nas décadas 

seguintes, sucederam-se outras reformas no ensino básico, de caráter notadamente mais 

burocrático e legalista do que pedagógico, que estipularam e regulamentaram sistemas 

seriados de ensino, objetivos educacionais e grades curriculares. A filosofia permaneceu no 

currículo, mas não era objeto de preocupação em relação à sua especificidade, passando a ter 

carga horária reduzida. 
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A 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei n. 4.024, de 1961, continuou 

tratando o ensino de nível médio como uma etapa na preparação para os cursos superiores, 

mas esse caráter preparatório passou a estar presente de forma mais acentuada, devido ao 

crescente desenvolvimento industrial e tecnológico do país. A Filosofia passou a ter caráter 

complementar, como disciplina optativa para complementar o currículo pleno. A partir do 

golpe militar de 1964, a política educacional desse período esteve fundada numa visão 

utilitarista e imediatista que priorizava a qualificação para o mercado de trabalho (cf. 

CONÇALVEZ, 2011, p. 32), em franca expansão, iniciando-se um processo de supressão da 

Filosofia dos currículos escolares (cf. GALLINA, 2000, p. 40), devido à mudança gradativa 

de paradigmas e criação e implementação da disciplina Educação Moral e Cívica no ensino 

básico. A LDB de 1971 priorizou a formação básica profissionalizante, de caráter tecnicista, e 

minimizou a autonomia dos sistemas educacionais e estabelecimentos de introduzir 

disciplinas que não atendiam diretamente a essas prerrogativas. As disciplinas que 

compunham as humanidades tiveram sua carga horária reduzida. Foi complementada pelo 

Parecer n. 5.692/72 do Conselho Federal de Educação (CEF), quando o ensino de filosofia 

passou a ser facultativo no currículo das escolas de nível médio, ficando a cargo das escolas 

sua ministração ou não. Por conta da conjuntura sócio-política, poucas escolas a mantiveram 

em seu quadro (cf. CONÇALVEZ, 2011, p. 32). 

Nos anos 1970 e 1980 iniciaram-se campanhas e ações de associações e grupos 

voltados à filosofia para o retorno da disciplina nas escolas de educação básica. Com o 

processo de redemocratização do país, esse retorno passou a ocorrer de forma gradual, embora 

inicialmente incipiente. Em 1982, com o Parecer CEF n. 7.044/82, a Filosofia passou a ser 

disciplina do núcleo diversificado do currículo, cabendo a cada Estado, através dos seus 

conselhos estaduais de educação, a responsabilidade pela gestão desse núcleo; ou seja, 

permaneceu na condição de disciplina complementar e assim continuou por cerca de 25 anos. 

Em dezembro de 1996 é elaborada e aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (lei nº 9.394/96), a nova LDB, após a 

Constituição Federal de 1988. 

Em relação ao ensino de filosofia, a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 36, dispõe: 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as 

seguintes diretrizes: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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(...) 

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma 

que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

(...) 

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 

cidadania. (grifo nosso) 

 

O documento é ambíguo quanto à presença e o tratamento da disciplina, se referindo a 

ela de forma genérica, vaga e imprecisa (cf. ALVES, 2002, p. 100-102), tratando-a de forma 

transversal. A presença da filosofia permanece na condição de disciplina complementar e não-

obrigatória, embora o documento, de alguma forma, reconheça sua importância. Há certa 

contradição no art. 36, que não institui a Filosofia como disciplina obrigatória, mas preconiza 

o domínio de seus conhecimentos no nível básico. O domínio desses conhecimentos só 

poderia ser possível através da presença da disciplina específica, e não do seu tratamento 

“interdisciplinar e contextualizado” (cf. preconizado no art.10 da Resolução CEB 3/98, § 2º, 

alínea b), relegado às outras disciplinas do currículo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio – PCNEM, quando tratam da mesma, apresentando competências e 

habilidades para seu ensino, também deixam tratam de forma vaga suas possibilidades, 

criando uma ambiguidade, que leva a muitos questionamentos sobre sua forma de aplicação, 

conteúdos a serem trabalhados, metodologias de ensino, materiais didáticos, perfil do 

professor, etc. 

 A concepção de educação contida na nova LDB é fruto de seu tempo e sintoniza-se 

com a política educacional do governo vigente à época, de ideário neoliberal, com vistas a 

conciliar a educação com as necessidades do mercado. Vale lembrar que 

 

a perspectiva economicista tem se firmado no âmbito educacional e pode-se 

constatar sua prevalência observando-se aqueles que têm ocupado os postos 

de decisão nesse campo. Muitas decisões no âmbito da educação são 

tomadas a partir da escolha entre alternativas econômicas. Se, por um lado, 

não podemos falar de inclusão social sem falar de educação, por outro, desde 

a última década do século XX, existem sérias iniciativas da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) para regulamentar a educação como serviço 

comercial”. (GONÇALVES, 2011, p.45-46) 
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A concepção de cidadania referida na LDB e em outros documentos de orientação 

produzidos pelo MEC remete a uma perspectiva instrumental1 da concepção de educação, e 

mais especificamente do papel da Filosofia no Ensino Médio, ou seja,  

 

quando uma política educacional dispõe sobre a inclusão da filosofia nos 

currículos escolares, isso se faz em nome de uma certa filosofia e em nome 

de certas intenções para com a filosofia. Dizendo de outra maneira, quando 

está na escola, a filosofia ali está para atender a determinados interesses, 

para cumprir uma necessidade ‘ideológica’. (GALLO, 2012, p. 27) 

 

 

  Ao longo da década seguinte, sucederam-se debates e revisões sobre a questão 

da obrigatoriedade da Filosofia como disciplina da educação básica. A Câmara de Educação 

Básica (CEB) aprovou parecer e resolução que tratam da inclusão obrigatória das disciplinas 

de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio2.  

 

 Parecer CNE/CEB nº 38/2006, aprovado em 7 de julho de 2006: Inclusão obrigatória 

das disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio. 

 Resolução CNE/CEB nº 4, de 16 de agosto de 2006: Altera o artigo 10 da Resolução 

CNE/CEB nº 3/98, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

 

 Em 2008 a Filosofia se torna disciplina obrigatória no Ensino Médio em todo o país, 

tendo sua inclusão através de alteração do artigo 36 da Lei no 9.394. A Lei nº 11.684/08 altera 

o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos 

currículos do Ensino Médio. A redação é a seguinte: 

Art. 1o  O art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 36.  ..................................................................... 

                                                 

1 Para dar sentido à afirmação sobre a preconização de um caráter instrumental dado à educação e à filosofia, nos 

documentos oficiais, discorrer sobre a concepção da Teoria Crítica é necessária e feita no Cap. III – Coleta, 

Sistematização E Análise Dos Dados 
2 Fonte: Portal MEC -

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12768&Itemid=866 

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb038_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb04_06.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36iv
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IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as 

séries do ensino médio. (grifo nosso) 

§ 1o  .............................................................................. 

III – (revogado). 

...................................................................................” (NR) 

Art. 2o  Fica revogado o inciso III do § 1o do art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. 

Art. 3o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Após a promulgação da referida alteração da LDB, outros pareceres e resoluções que 

trataram da implementação da disciplina foram aprovados: 

 Parecer CNE/CEB nº 22/2008, aprovado em 8 de outubro de 2008: Consulta sobre a 

implementação das disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio. 

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 18 de maio de 2009: Dispõe sobre a implementação da 

Filosofia e da Sociologia no currículo do Ensino Médio, a partir da edição da Lei nº 

11.684/2008, que alterou a Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). 

Aos Estados cabe a gestão da grade curricular, respeitando a LDB. Vejamos o caso 

específico do tratamento que o Estado de São Paulo deu à disciplina de Filosofia. 

 

1.2 – A disciplina de Filosofia no Estado de São Paulo no período 2008 – 2011 

 

 Com o Parecer CEF nº 7.044/82, cada escola podia optar, em cada série, por uma das 

disciplinas que compunham o núcleo diversificado do ensino médio, a saber: Sociologia, 

Psicologia ou Filosofia. Em São Paulo, era comum que as escolas optassem pela mesma 

disciplina para as três séries do Ensino Médio. A presença da filosofia, nas próximas décadas, 

seria, portanto, ocasional e pouco expressiva (cf. GALLINA, 2000). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36§1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36§1iii
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb022_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_cne_ceb001_2009.pdf
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Os debates acerca da Filosofia como disciplina culminou numa primeira versão da 

Proposta curricular para o ensino de filosofia no nível médio (à época chamado de segundo 

grau) em 1986, que procurou estabelecer um determinado padrão de seu ensino, 

contemplando a História da Filosofia e textos filosóficos selecionados. Prosseguindo o debate 

em torno do ensino de filosofia no nível médio, em 1992 saiu a segunda versão da Proposta 

curricular para o ensino de filosofia, elaborada por um conjunto de autores e professores, 

assessorados pelo professor Antônio Joaquim Severino (cf. GONÇALVES, 2011, p. 34). No 

entanto, até o final da década de 2000, a padronização de uma proposta curricular/ currículo 

oficial para as escolas estaduais de São Paulo ainda não havia sido sistematizada e difundida 

amplamente. 

 O debate em torno da disciplina de Filosofia (aprimoramento de metodologias de 

ensino, abordagem de ensino, formação do professor, etc) se intensificou, na década de 2000, 

e teve como enfoque a possibilidade da obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino 

médio, gerando posicionamentos contrários que argumentavam que seria um “retrocesso” 

fundado num “elitismo acadêmico” (cf. GONÇALVES, 2011, p. 34) ou então que a filosofia 

estava presente nos conteúdos e temas transversais de forma interdisciplinar nas demais 

disciplinas do currículo. Finalmente, poucos anos depois, através da Resolução SE nº 6, de 

28/01/2005, a Filosofia tornou-se disciplina obrigatória nas duas séries iniciais do ensino 

médio da rede pública estadual de São Paulo, permanecendo optativa na 3ª série (Quadros 1 e 

2). Em 2007 houve alteração da grade, retirando a disciplina como possibilidade optativa na 

3ª série (Quadros 3 e 4). 

Em 2008, após consultas a autores e professores, a SEE implantou uma Proposta 

Curricular, não definitiva, com a intenção de estabelecer uma base curricular comum em todo 

o Estado, com sugestões de temas/conteúdos, competências e habilidades e situações de 

aprendizagem, procurando estar em consonância com os dispositivos legais (PCN, LDB, 

Orientações curriculares). Em relação à Filosofia, nessa primeira etapa da implantação da 

Proposta não houve conteúdo programático para a 3ª série do Ensino Médio, haja vista que a 

disciplina de Filosofia foi retirada da grade da mesma pela Resolução SE nº. 92/2007, 

retornando no ano seguinte. 

Após a promulgação da Lei Federal nº 11.684/08, tornando a disciplina obrigatória em 

todas as séries do ensino médio no país, é publicada, em São Paulo, a Resolução SE nº 98, de 

23 de dezembro de 2008, que insere a Filosofia em todas as séries do ensino médio da rede 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art1
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pública estadual. No entanto, a carga horária é diminuta, havendo duas aulas semanais apenas 

na 1ª série e nas demais apenas uma aula semanal, assim permanecendo até o final de 2011 

(Quadros 5 e 6). Essa carga horária diminuta ocorreu com outras disciplinas das Ciências 

Humanas, principalmente na grade do período noturno. Notadamente, sempre que se julga 

necessário alterar a grade curricular e sua carga horária, as Ciências Humanas tem sido as que 

sofrem mais diminuições ou supressões. 

Em 2009, houve uma readequação e a publicação de uma grade complementar para 

contemplar a 3ª série do Ensino Médio, que voltou a integrar a grade curricular (Resolução SE 

nº 98/2008), por exigência da implementação da Lei n. 11.684/2008 – instituindo as 

disciplinas de Filosofia e de Sociologia como obrigatórias em todas as séries do Ensino 

Médio. Não sofrendo modificações em relação à Proposta de 2009, em 2010 foi publicada a 

versão definitiva, deixando de ser Proposta Curricular para se tornar Currículo do Estado de 

São Paulo (Quadros 7 e 8). Esse material passou por reestruturação que incorporou 

contribuições dos docentes ao longo do ano de sua implantação, 2008 (cf. SÃO PAULO, 

2010, p.3). Essa contribuição é discutível, pois os próprios professores alegam que tiveram 

pouco espaço de tempo para serem ouvidos, refletindo isso na quase inexistente modificação 

da Proposta. Os Cadernos do aluno, contendo as temáticas, textos e situações de 

aprendizagem passaram a ser distribuídos para toda a rede a partir de 2009.  

 A Resolução SE nº 81/2011 altera a Matriz Curricular para o Ensino Médio 

paulista para 2012 – aumentando a carga horária da disciplina de Filosofia para duas aulas 

semanais nas três séries do Ensino Médio, no período diurno, e alterando para duas aulas 

semanais na 2ª e na 3ª séries, e uma aula semanal na 1ª série do Ensino Médio, no período 

noturno. 

É importante mencionar que a partir de 2011 – vigência a partir de 2012, foi 

implantado, pela primeira vez, o Livro Didático para as disciplinas de Filosofia e Sociologia, 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

 

 

 

 

 

http://www.profdomingos.com.br/estadual_resolucao_se_98_2008.html
http://www.profdomingos.com.br/estadual_resolucao_se_98_2008.html
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Quadro 1 - Matriz Curricular para o Ensino Médio paulista de 2005 a 2007 – período diurno 

 

Fonte: Resolução SE Nº  6, DE 28  de  janeiro  2005. Disponível em: 

<http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/06_05.htm> Acesso em: 16/01/2015 

 

  

Quadro 2 - Matriz Curricular para o Ensino Médio paulista em 2006 e 2007- período noturno  

 

**** Na opção da escola, destinar as aulas previstas para uma das três disciplinas (Filosofia, Psicologia ou 

Sociologia) 

Fonte: Resolução SE Nº  2, de 11  de  janeiro  2006. Disponível em: 

<http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/02_06.HTM> Acesso em: 16/01/2015 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/02_06.HTM
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Quadro 3 - Matriz Curricular para o Ensino Médio paulista em 2008 - período diurno  

 

Fonte: Resolução SE Nº  92, DE 19  de  dezembro  2007Disponível em: < 

http://www.dersv.com/Res92_07_organizacao_curricular.htm> Acesso em: 16/01/2015 

 

 

Quadro 4 - Matriz Curricular para o Ensino Médio paulista em 2008 - período noturno 

 

Fonte: Resolução SE Nº  92, DE 19  de  dezembro  2007Disponível em: 

<http://www.dersv.com/Res92_07_organizacao_curricular.htm> Acesso em: 16/01/2015 
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Quadro 5 - Matriz Curricular para o E. Médio paulista em 2009, 2010 e 2011 – período diurno 

 

Fonte: Resolução SE nº 98, de 23 de dezembro de 2008 Disponível 

em:<http://siau.edunet.sp.gov.br/itemLise/arquivos/98_08.HTM> Acesso em: 16/01/2015 

 

 

 

Quadro 6 - Matriz Curricular para o Ensino Médio paulista em 2009, 2010 e 2011 – período 

noturno 

 

Fonte: Resolução SE nº 98, de 23 de dezembro de 2008. Disponível em: < 

http://siau.edunet.sp.gov.br/itemLise/arquivos/98_08.HTM> Acesso em: 16/01/2015 
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Quadro 7 - TEMAS DO CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A 

DISCIPLINA DE FILOSOFIA – 1ª SÉRIE E 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO (2008) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Filosofia 

/Coord. Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 

 

 

2ª série 

1ª série 
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Quadro 8 - TEMAS DO CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A 

DISCIPLINA DE FILOSOFIA – 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO (2010) 

 

          

 

  

 

 

1ª série 

2ª série 
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Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências Humanas e 

suas tecnologias / coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Paulo Miceli. – São Paulo : SEE, 

2010. 
 

 

 

1.3 – Uma experiência concreta de ensino de filosofia – prática docente 

 

A prática docente objeto desta pesquisa (período de 2008 – 2011) teve como 

embasamento legal o disposto na Lei de Diretrizes e Bases (n 9.394, de 1996), em seu art. 35: 

estabelece como finalidades do Ensino Médio, além da preparação básica para o trabalho e 

a cidadania do educando, o seu aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico (inciso III) e nos 

PCNEM – Filosofia, procurando atender todos os itens das Competências e habilidades a 

serem desenvolvidas em Filosofia (BRASIL, 2000, p. 64), a seguir: 

 

 

3ª série 
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Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Filosofia 

Representação e comunicação  

• Ler textos filosóficos de modo significativo.  

• Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros.  

• Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo.  

• Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de 

posição face a argumentos mais consistentes.  

Investigação e compreensão  

• Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas 

Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.  

Contextualização sócio-cultural  

• Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, 

quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; 

o horizonte da sociedade científico-tecnológica. 

 

Objetivos Gerais 

 

Os objetivos das aulas consistiam em levar o aluno a questionar sua realidade, 

analisar, comparar, decidir, planejar e expor ideias, bem como ouvir e respeitar as de outrem 

configurando um sujeito crítico e criativo. Realizar a apreensão de conceitos, desenvolver a 

prática da argumentação e da problematização. Contribuir para a compreensão dos elementos 

que interferem no processo social através da busca do esclarecimento dos universos que tecem 

a existência humana: trabalho, relações sociais e cultura simbólica. Formar o hábito da 

reflexão sobre a própria experiência possibilitando a formação de juízos de valor que 

subsidiem a conduta do sujeito dentro da escola e fora dela. 

 

 

Metodologia 

 

As aulas seguiram a estrutura básica: a sensibilização ou mobilização (através de um 

problema, questionamentos dos próprios alunos, uso de textos e/ou filmes, etc.), levantamento 
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prévio dos conhecimentos dos próprios alunos sobre o tema, problematização do objeto, 

exposição e discussão aberta sobre o tema.     

Em substituição ao modelo de aula de tradicional, onde o aluno é um mero receptor de 

informações, as aulas ministradas por mim, enquanto docente, seguiram a técnica expositiva 

dialógica, que promove a troca de informações entre docentes e alunos, com o estímulo à 

participação dos alunos através de debates. Por essa razão, a avaliação contínua baseada na 

participação do mesmo costumou ter um peso maior.  

Outras técnicas e métodos: estudo e reflexão de textos de caráter filosófico - ou que 

possam dar margem à reflexão, de cunho filosófico. Debates organizados. Produção de textos 

breves, sintetizando o que foi trabalhado em aula. Apresentação de trabalhos, em que os 

alunos demonstram ou não a apreensão dos temas e problemas investigados através da criação 

de conceitos.  

 

Avaliação 

 

-Textos produzidos pelos alunos; 

-Participação em sala de aula; 

-Atividades e exercícios realizados em classe ou extra-classe; 

- Debates organizados 

- Apresentação de seminários, 

- Registro das aulas no caderno do aluno. 

 

Plano de ensino, plano de aula e Conteúdos de Filosofia- Ensino Médio 

 

O Plano de ensino compreende o processo de ensino /aprendizagem durante o ano 

letivo, prevendo as habilidades e competências, estratégias, metodologias e recursos, e a 

forma avaliativa. O plano de aula está se relaciona ao plano de ensino, mas acontece 

diariamente. Ambos envolvem uma sequência didática a ser seguida para que se atinja o que 

foi previsto no plano. 

Os conteúdos se pautaram na proposta curricular e nas diretrizes curriculares da 

disciplina de Filosofia do Estado de São Paulo, exposta neste capítulo. A partir dos conteúdos 
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estruturantes, foram adaptados os conteúdos específicos e complementares para serem 

trabalhados com os alunos no decorrer do Ensino Médio. Os materiais utilizados, entre 2008 

e 2012, podem ser resumidos em: 

 Caderno do aluno/professor (SEE-SP) – textos e atividades 

 Livro didático do professor (apenas para uso do professor) como apoio para 

textos e atividades 

 Textos de diversos gêneros (retirados de livros, revistas e da internet), originais 

ou adaptados para serem trabalhados em sala de aula 

 Materiais áudio-visuais (filmes e documentários, músicas, imagens, etc) para 

contextualizar os conceitos e conteúdos trabalhados 

 Utilização de tecnologias de apoio – criação e utilização de um blog para 

complementar as aulas. 

 Livro didático do aluno (implantado a partir de 2012)  

 

 

A seguir, um breve resumo do Plano Anual, de acordo com o exigido pela escola. 
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Planejamento Anual – 1ª série do Ensino Médio 

 
 

 

HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS 

 

CONTEÚDO 

PROGRÁMATICO 

 

ESTRATÉGIAS 

USADAS 

 

PROCESSO  DE 

AVALIAÇÃO 

 

 

-Dominar diversas 

linguagens e 

compreender 

diferentes 

fenômenos do 

conhecimento 

-Incentivo às 

práticas de pesquisa, 

sistematização e 

apresentação de 

conceitos e 

informações; 

-Desenvolver noções 

sobre os limites da 

racionalidade. 

 

1°.BIMESTRE  

-Imagem crítica da 

Filosofia. 

- O intelecto: empirismo e 

criticismo. 

- História da Filosofia: 

instrumentos de pesquisa. 

- Áreas da Filosofia.  

 

2°.BIMESTRE 

-Introdução à Filosofia da 

Ciência. 

- Introdução à Filosofia da 

Religião. 

- Introdução à Filosofia da 

Cultura. 

- Introdução à Filosofia da 

Arte. 

 

3°.BIMESTRE 

- O Estado. 

- O Estado, os poderes e as 

leis. 

- Socialismos e 

anarquismos. 

- Marxismo. 

 

4°.BIMESTRE 

-Desigualdade social e 

ideologia. 

-Democracia e justiça. 

- Os direitos humanos. 

- Participação política 

 -Avaliação Diagnóstica: 

sondagem sobre 

conhecimentos prévios 

específicos e gerais em 

relação à Filosofia;  

- Apresentação dos 

conteúdos através de 

textos, tópicos e 

esquematizações;  

- Aulas expositivas–

dialogadas: a partir do 

conteúdo específico, 

problematizar e 

contextualizar com base 

na expectativa;  

- Trabalhos de pesquisa 

(individuais e em grupo) 

- Produção de textos 

- Leitura e discussão/ 

debate de textos didáticos 

complementares,  

- Atividades em sala de 

aula/ tarefas para casa 

(sínteses, pesquisas, 

análises de frases/ 

aforismos, filme, 

questionários) para 

reforçar a aprendizagem/ 

desenvolvimento dos 

conteúdos/ habilidades/ 

competências 

 

- Contínua e 

diagnóstica; 

-observação da 

participação oral; 

-correção dos 

exercícios e a 

organização do 

caderno dos alunos 

-verificação da 

feitura das 

atividades propostas 
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Planejamento Anual – 2ª série do Ensino Médio  

 

 

HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS 

 

CONTEÚDO 

PROGRÁMATICO 

 

ESTRATÉGIAS 

USADAS 

 

PROCESSO  DE 

AVALIAÇÃO 

 

- Dominar diversas 

linguagens e 

compreender 

diferentes 

fenômenos do 

conhecimento  

- Refletir 

criticamente; 

- Compreensão da 

dinâmica da 

liberdade; 

-Vivência da ação 

ética; 

- Desenvolvimento 

de noções sobre 

alienação, bioética, 

racismo, etc. 

 

 

 

 

 

1°.BIMESTRE 
- O Eu Racional 

- Introdução à Ética 

- Autonomia e liberdade  

2°.BIMESTRE 

- Introdução à teoria do 

indivíduo. 

- Tornar-se indivíduo. 

-Condutas massificadas. 

- Alienação moral. 

3°.BIMESTRE 

- Filosofia e humilhação. 

- Filosofia e racismo. 

- Filosofia entre homens e 

mulheres. 

- Filosofia e educação. 

4°.BIMESTRE 

Introdução à bioética. 

- A técnica. 

- A condição humana e a 

banalidade do mal. 

 -Avaliação Diagnóstica: 

sondagem sobre 

conhecimentos prévios 

específicos e gerais em 

relação à Filosofia;  

- Apresentação dos 

conteúdos através de 

textos, tópicos e 

esquematizações;  

- Aulas expositivas–

dialogadas: a partir do 

conteúdo específico, 

problematizar e 

contextualizar com base 

na expectativa;  

- Trabalhos de pesquisa 

(individuais e em grupo) 

- Produção de textos 

- Leitura e discussão/ 

debate de textos didáticos 

complementares,  

- Atividades em sala de 

aula/ tarefas para casa 

(sínteses, pesquisas, 

análises de frases/ 

aforismos, filme, 

questionários) para 

reforçar a aprendizagem/ 

desenvolvimento dos 

conteúdos/ habilidades/ 

competências 

- Contínua e 

diagnóstica; 

-observação da 

participação oral; 

-correção dos 

exercícios e a 

organização do 

caderno dos alunos 

-verificação da 

feitura das 

atividades propostas 
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Planejamento Anual – 3ª série do Ensino Médio 

 
 

 

HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS 

 

CONTEÚDO 

PROGRÁMATICO 

 

ESTRATÉGIAS 

USADAS 

 

PROCESSO  DE 

AVALIAÇÃO 

 

 

- Relacionar 

informações para 

construir 

argumentação 

consistente; 

- Ler, compreender e 

interpretar textos 

teóricos e 

filosóficos; 

- Relacionar 

pensamento, 

linguagem e língua, 

-Refletir 

criticamente; 

- Desenvolvimento 

de noções sobre 

libertarismo, 

determinismo 

 

1°.BIMESTRE 

- O preconceito em relação à 

Filosofia; 

- Todos os homens são 

filósofos; 

- O homem: um ser entre os 

demais seres da natureza; 

- O homem como ser de 

linguagem e de palavra. 

 

2°.BIMESTRE 

- Filosofia e Religião. 

- Política como natureza 

humana, prudência, pudor e 

justiça. 

- A concepção platônica da 

desigualdade. 

- A desigualdade segundo 

Rousseau. 

 

3°.BIMESTRE 

- Filosofia e Ciência. 

- Libertarismo. 

- Determinismo. 

- Concepção dialética de 

liberdade. 

 

4°.BIMESTRE 

- 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. 

 -Avaliação Diagnóstica: 

sondagem sobre 

conhecimentos prévios 

específicos e gerais em 

relação à Filosofia;  

- Apresentação dos 

conteúdos através de 

textos, tópicos e 

esquematizações;  

- Aulas expositivas–

dialogadas: a partir do 

conteúdo específico, 

problematizar e 

contextualizar com base 

na expectativa;  

- Trabalhos de pesquisa 

(individuais e em grupo) 

- Produção de textos 

- Leitura e discussão/ 

debate de textos didáticos 

complementares,  

- Atividades em sala de 

aula/ tarefas para casa 

(sínteses, pesquisas, 

análises de frases/ 

aforismos, filme, 

questionários) para 

reforçar a aprendizagem/ 

desenvolvimento dos 

conteúdos/ habilidades/ 

competências 

 

- Contínua e 

diagnóstica; 

-observação da 

participação oral; 

-correção dos 

exercícios e a 

organização do 

caderno dos alunos 

-verificação da 

feitura das 

atividades propostas 
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CAP II - O UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Para ser considerada científica, a pesquisa necessita de métodos e técnicas que a 

sustentem e que sejam facilitadores no processo de apreensão daquilo que se busca investigar. 

A abordagem, os instrumentos e os procedimentos precisam atender padrões mínimos 

exigidos pela natureza do conhecimento científico. Porém, hoje em dia essas exigências 

podem coadunar-se com diferentes paradigmas epistemológicos, não mais se restringindo ao 

paradigma positivista que prevaleceu quando da instauração da ciência na modernidade.  

 

O interesse crescente que os pesquisadores e educadores têm pela 

compreensão e explicação das práticas pedagógicas, das ações educativas, 

das relações da escola com o todo social, das contradições sociais que se 

manifestam na luta por uma escola democrática para todos etc. têm exigido a 

procura de novas abordagens que permitam esse conhecimento. (GAMBOA, 

1994, p. 144) 

 

 

2.1 – Abordagem e Metodologia de pesquisa e de exposição 

 

A abordagem escolhida para o desenvolvimento da presente investigação é a de tipo 

predominantemente qualitativa, um enfoque diferenciado, de natureza interpretativa e 

processual, praticando estilos de pesquisa e formas de construção teórica mais apropriadas ao 

universo das Ciências Humanas e Sociais, vertentes epistemológicas resistentes e alternativas 

à abordagem quantitativa, sobretudo ao positivismo lógico. A pesquisa qualitativa não se 

restringe à adoção de uma teoria, de um paradigma ou método, mas permite, ao contrário, 

adotar uma multiplicidade de procedimentos, técnicas e pressupostos. 

Embora tenham diminuído nas últimas décadas, a pesquisa de abordagem quantitativa 

ainda é predominante nas pesquisas em educação (cf. GAMBOA, 1994). Esse tipo de 

pesquisa obedece ao paradigma clássico (positivismo), abordagem que foi criticada pela 

Escola de Frankfurt – referencial teórico desta pesquisa – por ser restritiva e reducionista, 

portanto insatisfatória, dadas suas características de natureza essencialmente mensuradora e 

limitações numéricas e estatísticas. Nesse tipo de pesquisa, os dados são coletados de forma 

padronizada e são codificados numericamente, utilizando esquemas cartesianos e 
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sistematizações que pressupõem controle dos dados empíricos e relação causal entre variáveis 

(cf. idem). 

A crítica da Escola de Frankfurt ao positivismo e à sua abordagem científica vem do 

princípio de que a ciência e a tecnologia não constituem esferas social e politicamente neutras 

e podem até representar uma nova forma ideológica de legitimação do status quo. Observam 

também que não é a adoção de um método como o positivista que garante objetividade e 

neutralidade à empreitada do cientista em busca da verdade científica. É aspecto importante 

da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt a crítica à racionalidade técnica e instrumental que 

teria dominado a sociedade moderna (BARRETO, 2011). 

 A limitação da abordagem quantitativa nas pesquisas, abriu espaço para a alternativa 

qualitativa, porém, essas abordagens, ressalvadas suas especificidades, não se excluem, e até 

se complementam em determinados momentos da pesquisa. A pesquisa qualitativa, 

comumente, é vista como aquela que enfoca a descrição, enfoca o subjetivo, em detrimento do 

objetivo (base subjetivista), e por desconsiderar a relação todo-parte (negação do particular 

como instância da totalidade social). É um erro tomar toda a pesquisa qualitativa por este viés 

e afirmar que toda pesquisa qualitativa é idealista, fenomenóloga, anti-marxista (cf. ARAUJO, 

2010). O termo qualitativo também pode ser entendido como indicativo da existência de um 

movimento de análise, da afirmação do elemento humano no processo de produção do 

conhecimento, valorizando a ação do sujeito pesquisador no processo de análise e 

interpretação dos dados coletados. Segundo Schaff (1991), devemos considerar a existência 

objetiva e real do sujeito e do objeto no processo de construção conhecimento, no qual um 

elemento age em relação ao outro, afastando a polarização subjetivo-objetivo, abrindo espaço 

para um novo entendimento do termo “qualitativo”, que não incompatibiliza a ligação com os 

referenciais de base materialista-dialética, ao contrário: as pesquisas chamadas qualitativas 

podem se identificar com referenciais marxistas. A polarização qualidade – quantidade busca 

ser superada e, no Brasil (cf. ARAUJO, 2010), sob esta perspectiva, consolidou-se uma 

corrente de pesquisa que se autodenominou “quanti-qualitativa”, afirmando essa dupla 

dimensão do conhecimento (objetivo e subjetivo) e oferecendo alternativa frente às pesquisas 

qualitativas (predominantemente subjetivistas) e quantitativas (predominantemente 

objetivistas). Foi nesta perspectiva que foi trabalhada a presente pesquisa, reconhecendo a 

unidade entre as dimensões quantitativas e qualitativas dos fenômenos, assumindo um 
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referencial no materialismo dialético e utilizando os procedimentos próprios da pesquisa 

qualitativa (entrevistas, observações, estudo de caso etc). 

Diante do exposto acima, e considerando as questões pertinentes à opção teórico-

metodológica, e tomando por base a distinção existente entre método de pesquisa e método de 

exposição (cf. MARX e ENGELS, 1989 apud SOUZA e MAGALHÃES, 2013), onde o 

método de pesquisa trata da apropriação em pormenor da realidade estudada, e o método de 

exposição ou reconstituição trata da síntese do objeto ou fenômeno estudado (o objeto 

desvela-se gradativamente conforme suas peculiaridades), pode-se afirmar que o método desta 

pesquisa é empírico, de campo, utilizando os procedimentos próprios da pesquisa qualitativa, 

e o método de exposição é dialético, pois é o método que converge com os pressupostos 

epistemológicos (materialista histórico-dialético) assumidos no referencial teórico – a Teoria 

Crítica, defendendo a posição citada acima da compatibilidade entre o materialismo dialético 

e as abordagens qualitativas. 

O método de exposição desta pesquisa também pode ser nomeando de hermenêutico-

dialética (cf. Minayo, 1994), método defendido por Minayo reconhecendo as categorias 

contradição, movimento e totalidade, próprias da dialética marxista, como presentes na 

pesquisa qualitativa.  

A união da hermenêutica com a dialética leva a que o intérprete busque 

entender o texto, a fala, o depoimento como resultado de um processo social 

(trabalho e dominação) e processo de conhecimento (expresso em 

linguagem) ambos frutos de múltiplas determinações mas com significado 

específico. Esse texto é a representação social de uma realidade que se 

mostra e se esconde na comunicação, onde o autor e o intérprete são parte de 

um mesmo contexto ético-político e onde o acordo subsiste ao mesmo tempo 

que as tensões e perturbações sociais. (Minayo,1994, p. 227) 

 

O materialismo histórico dialético entende a concepção do homem como sujeito ativo 

transformador e considera a sociedade como o lugar onde predomina a contradição, a 

permanente dinâmica, voltada para a transformação, a inovação e a evolução social. 

Aproxima-se do entendimento do objeto, como produto de um processo de transformação 

permanente de sua totalidade histórica. 
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2.2 – Locus de Pesquisa  

 

Quanto à fonte dos dados, a pesquisa se caracteriza como de campo, porque pretende 

buscar a informação diretamente com a população pesquisada. É também bibliográfica, pois 

“é desenvolvida a partir do material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos.” (Gil, 1999, p. 65).  

Para analisar a contribuição da disciplina Filosofia na emancipação do jovem do 

Ensino Médio, fez-se a opção por ouvir alunos egressos de uma escola pública da zona norte 

de São Paulo3. Os egressos entrevistados são oriundos da mesma escola pública estadual, e 

essa escolha justifica-se pelo fato de os alunos egressos terem tido aula de Filosofia de 

maneira regular no período de 2008 a 2011, sendo que os 7 (sete) entrevistados foram meus 

alunos durante os três anos de Ensino Médio. Esse fato não ocorreu em todas as escolas da 

região pela falta de professor habilitado ou autorizado a lecionar a disciplina. Como descrito 

na Trajetória, sou graduada com licenciatura plena 

em Filosofia. Essa opção por entrevistar alunos 

egressos duma mesma escola facilita a análise do 

objeto estudado, proporcionando mais subsídios, 

informações e pontos de vista sobre uma mesma 

realidade. Acredito que a análise feita por esta 

pesquisa, para além de investigar a prática de um 

determinado professor e o universo educacional de 

uma determinada escola, investiga e obtém dados 

sobre o ensino de filosofia em geral, respeitados o 

recorte realizado e as devidas proporções. 

A escola cujos alunos egressos foram entrevistados 

− que será identificada, ao longo do trabalho, como 

Escola X −, localizada na zona norte da cidade de 

São Paulo, Região Nordeste (mapa 1), está entre as  

 

 

                                                 
3 A escolha pela região se deu pela pesquisadora residir e trabalhar na mesma. 

Mapa 1: Zoneamento administrativo  

oficial de São Paulo 

Fonte: http://www.zonanortesp.com.br/ 
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grandes escolas públicas da região, por se situar em região de passagem. 

 A Região Nordeste, segundo o Censo 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), tem uma população de aproximadamente 1.981.582 habitantes 

que vivem numa área total de 252 km². É a região com melhor infraestrutura e também a mais 

populosa da zona norte. O  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região nos últimos 

anos está entre 0,8 e 0,9, considerado elevado. Esse índice leva em consideração indicadores 

de longevidade (saúde), renda e educação. No entanto, a região participa das condições 

socioeconômicas frágeis presentes nos bairros mais periféricos4. 

A Sub-região Nordeste se configura como uma região de diversidade socioeconômica, 

com pontos onde há boas condições de serviços básicos (como nas regiões mais 

desenvolvidas e centralizadas), como o saneamento básico, serviços de saúde, educacional e 

cultural, mas também com vários pontos onde há uma grande deficiência desses mesmos 

serviços, principalmente nos bairros mais periféricos e afastados. Indicadores 

socioeconômicos relacionados à saúde (como taxas de internações, etc.) revelam que nessas 

localidades mais periféricas, os índices de maior vulnerabilidade social estão ligados 

proporcionalmente a condições precárias de infraestrutura urbana (falta de serviços básicos) e 

à baixa renda, atingindo frequentemente os grupos mais expostos a riscos sócio habitacionais. 

Segundo análise das condições de vida de seus habitantes, dados mostram que os responsáveis 

pelos domicílios auferiam em média até 3 (três) salários mínimos, e essa média varia de 

acordo com os índices de vulnerabilidade social, proporcionalmente. A violência na região 

cresceu nos últimos anos nas localidades mais periféricas. O índice de vulnerabilidade juvenil 

(IVJ) da região nordeste tem variação entre baixo (bairros mais desenvolvidos) e alto, sendo 

que os bairros/distritos periféricos possuem pontuação relativamente elevada (53 a 65 pontos, 

numa escala de 0 a 100), e se classificam em segundo lugar entre os mais vulneráveis. Nas 

áreas mais centrais, a região conta com uma boa infraestrutura de transporte coletivo, sendo 

servida por diversas linhas de ônibus, terminais urbanos e por linha de metrô. Em relação às 

áreas verdes, a região conta com o Parque Estadual Alberto Löfgren, (conhecido como Horto 

Florestal) com extensa área de Mata Atlântica, bem como o Parque Estadual da Cantareira, 

localizado ao lado do Horto.  

                                                 
4 Dados socioeconômicos obtidos através de consulta aos sites: http://www.nossasaopaulo.org.br, 

http://produtos.seade.gov.br/projetos/ipvs/subprefeituras.php, http://www.ibge.gov.br/home/, 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/, http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/antigo/v1/MV/Norte-B-

%2818-38%29.pdf 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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A região como um todo carece de equipamentos culturais, cuja concentração se dá 

majoritariamente nos distritos/bairros mais desenvolvidos. Em relação a espaços 

socioculturais, a região conta com Parque da Juventude e a Biblioteca de São Paulo, bem 

como o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, (Secretaria Municipal de Cultura). O 

CEU Jaçanã também é outro espaço de cultura e lazer buscado pelos jovens na região.  

As Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha e Jaçanã (Secretaria de Cultura do 

Estado de São Paulo) são novas opções de espaços culturais inaugurados respectivamente em 

2012 e 2013. Todos esses espaços oferecem atividades ligadas à arte e à educação, muitas 

vezes fazendo parcerias com as escolas da região. 

Em suma, de acordo com dados socioeconômicos e culturais obtidos nas décadas de 

2000 e de 2010, a Região Nordeste é heterogênea, possuindo algumas áreas valorizadas, áreas 

em mudança de perfil socioeconômico, muitas com perfil intermediário, e um considerável 

número de áreas carentes. Essa heterogeneidade se reflete nos índices com variações dentro 

da mesma região, algumas vezes revelando aparentes contradições. 

 

A Escola X é mantida pelo Poder Público Estadual e administrada pela Secretaria de 

Estado da Educação, com base nos dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi originada nos 

anos 1920, se consolidando como escola de ensino fundamental e médio (à época chamados 

de Primeiro e Segundo Grau) em meados dos anos 80. Não se encontra no grupo das escolas 

tidas como vulneráveis em relação à violência, por se localizar no trecho de menor 

vulnerabilidade social do bairro/distrito em que se localiza, mas é vulnerável em relação à 

aprendizagem, por fazer parte do grupo de escolas que apresentam menor desempenho nas 

avaliações externas. Por estar em região de passagem, recebe alunos de diversas regiões 

próximas, não apenas do seu entorno. A comunidade, portanto, é heterogênea quanto às 

condições socioeconômicas, porém é percebido um número mais elevado de matrículas 

oriundas de famílias com índices socioeconômicos médios.  

A Escola X, segundo a Proposta Pedagógica desse período (2008-2011), tinha por 

finalidade e objetivos educacionais: 

 

A Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho.A educação 

básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 



47 

 

 

 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. 

 

 

De acordo com a mesma Proposta Pedagógica, o ensino deverá ser ministrado de 

acordo com os seguintes princípios: 

 

- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

- Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 

- Valorização do profissional da educação escolar; 

- Garantia de padrão de qualidade; 

- Valorização da experiência extra-escolar; 

- Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

- Gestão democrática do ensino público. 

 

 

Especificamente em relação às finalidades e objetivos do Ensino Médio, a escola 

propõe: 

 

- A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 

- A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo. 

- O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico. 

- A compreensão dos fundamentos científicos – tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de 

cada disciplina. 

 

 

Em relação à gestão democrática e participativa, a escola preconiza e prevê em seus 

documentos essa situação. No período de 2008 a 2011, foram registrados Conselhos 

Escolares, reuniões com a comunidade e bom relacionamento com instituições e comunidade, 

faltando, porém, maior participação de alunos ou grupo deles em reuniões, conselhos de 

classe e etc., fato esse que coincidiu com a parca presença do grêmio estudantil na escola. 

A presença do grêmio estudantil na escola, no período de 2008 a 2011, ocorreu apenas 

uma vez, no ano de (2008), durando a vigência do mandato (1 ano). O grêmio não era muito 
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atuante, se restringindo a ações pontuais. Tentativas de organização do grêmio estudantil em 

outros ano letivos foram registradas, sem contudo serem efetivadas. 

É uma escola relativamente de pequeno porte, possuindo menos de 15 salas em 

funcionamento (segundo o Censo 2012), tendo sua infraestrutura semelhante às escolas 

públicas estaduais em geral. Possui uma capacidade de cerca de 1.500 alunos entre o Ensino 

Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio. Nos períodos da manhã e do noturno estão as turmas 

do Ensino Médio, de onde saíram os alunos egressos que deram suas contribuições para a 

nossa pesquisa.  

 É notável, justamente devido também ao seu pequeno porte, a ausência de um espaço 

exclusivo para o trabalho com multimídias e aparatos tecnológicos, sendo esse espaço 

dividido com a biblioteca (atualmente chamada de Sala de Leitura). Entretanto, a escola conta 

com um anfiteatro de médio porte que muitas vezes procurou suprir essa falta. 

A escola, no período de 2008 a 2011 não contou com organização em salas ambientes, 

justificando-se pela experiência negativa relativa a essa estrutura em anos anteriores, 

principalmente, entre outros argumentos utilizados pela gestão, devido ao corredor estreito 

dificultar a passagem dos alunos durante a troca de aula, causando “alvoroço”. 

Quanto às avaliações externas da Secretaria Estadual de Educação, a Escola X, desde a 

segunda metade da década de 2000 não atingiu índices favoráveis, principalmente no 

SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), o que a 

levou ao status de escola prioritária, ou seja, de maior vulnerabilidade principalmente no 

aspecto da aprendizagem, passando a ser monitorada e sujeita a intervenções visando a sua 

recuperação. 

Um problema notado na Escola X, compreendida no recorte temporal estudado, mais 

especificamente no período de 2009 a 2012, é a troca frequente de diretores, refletindo em 

conflitos na administração da unidade escolar, na queda do rendimento escolar e em seu 

andamento em geral. Esse fato é notável, pois, anteriormente a esse período, a unidade escolar 

era administrada por muitos anos pelo mesmo diretor, período em que era considerada escola 

de referência na região. 
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2.3 – Instrumentos da pesquisa: a técnica da Entrevista 

 

A pesquisa de campo se apoiou na entrevista exploratória do tipo semiestruturada (ou 

semiaberta), coletada individualmente e devidamente gravada em áudio, na qual os 

entrevistados expõem seu pensamento relativo ao universo temático de pesquisa. 

Houve a preocupação com a seleção de instrumentos de pesquisa em consonância com 

os problemas que se deseja investigar (cf. BRANDÃO, 2002). A opção pela entrevista se deu 

por parecer ser a técnica que mais se articula com os objetivos desta pesquisa. É muito 

utilizada em quase todos os tipos de pesquisa das Ciências Sociais e Humanas. 

Para Ludke e André (1986, p. 34), a grande vantagem da entrevista sobre as outras 

técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante.  Porém, a escolha pelo instrumento/técnica da 

entrevista é objeto de desconfiança por parte de diversos acadêmicos devido à falta de rigor de 

muitos pesquisadores em sua aplicação e tratamento dos dados. Gil (1999) chama a atenção 

para as principais desvantagens da técnica da entrevista, como a possibilidade de má 

formulação das perguntas, incompreensão das mesmas pelo entrevistado, o fornecimento de 

respostas falsas ou mesmo a incapacidade do entrevistado em prestar esclarecimentos sobre 

um determinado fenômeno. A influência pessoal e interferência do entrevistador também 

podem gerar respostas enviesadas, caso não haja acuidade por parte do entrevistador. Quanto 

a essa questão que envolve a subjetividade, Szymanski (2011, p. 11) se posiciona de forma a 

resgatar a ideia de entrevista como instrumento de interação social, havendo uma relação 

entre entrevistador/entrevistado que influencia tanto o seu curso como o tipo de informação 

que aparece, lembrando que o entrevistador também desenvolve atitudes de modo a 

influenciar o entrevistador, uma vez que a presença e interlocução de um ser humano nunca é 

neutra para o outro. “A intencionalidade do pesquisador vai além da mera busca de 

informações, pretende criar uma situação de confiabilidade para que o entrevistado se abra.” 

(idem, p. 11). Também deve-se ter em conta que o pesquisador tem uma expectativa de 

resultados, sendo necessário explicitar essa condição (cf. idem, p. 74). Portanto, a interação e 

a participação do pesquisador/entrevistador é natural e não inviabiliza a entrevista como 

técnica e instrumento de pesquisa, pelo contrário,“[...] a entrevista permite correções, 

esclarecimentos e adaptações” (Lüdke e André,1986, p. 34), justamente por haver esse 

diálogo entre entrevistador e entrevistado.  
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No entanto, para que essa credibilidade e a validade da entrevista como 

técnica/instrumento de coleta de dados sejam garantidas, e para se evitar todos os possíveis 

problemas e distorções, a entrevista deve se realizar de forma consciente e rigorosa, 

observando a metodologia escolhida, todos os procedimentos e estratégias envolvidas, 

respeitando todo o processo desde a sua elaboração até a interpretação dos dados. A 

preparação e a realização da entrevista, bem como sua transcrição e análise, para ser fonte 

fidedigna de dados, precisam ser muito bem planejadas e executadas, e respeitar e observar 

certos cuidados e princípios éticos e políticos, bem como a dimensão psicológica envolvida. É 

importante lembrar, também, que “considerar a subjetividade envolvida no processo de coleta 

de dados significa cuidado com o rigor.” (SZYMANSKI, 2011, p. 74) 

Sobre os princípios éticos/ políticos e a dimensão psicológica, Bogdan e Biklen (1994, 

p. 137) salientam que o entrevistador deve ter em mente que os entrevistados podem ter 

opiniões que entrem em conflito com as suas, sendo fundamental que este tenha presente que 

o seu papel, enquanto investigador, não consiste em modificar pontos de vista, mas antes em 

compreender os pontos de vista dos sujeitos e as razões que os levam a assumi-los. As 

entrevistas respeitaram a dimensão psicológica e ética da interação face a face presente numa 

entrevista, permitindo, longe de inviabilizar a entrevista como instrumento de pesquisa, o 

desvelamento de novas possibilidades na compreensão dos fenômenos que se quer investigar, 

mostrando o caráter dinâmico de nossas investigações (SZYMANSKI, 2011). Diante dessas 

observações, é importante dizer que o clima das entrevistas transcorreu de forma amistosa e 

colaborativa, em grande parte devido à familiaridade entre o grupo de egressos e a 

pesquisadora, ressaltando-se aqui que houve o cuidado em não influenciar de nenhuma forma 

os entrevistados durante as entrevistas, observando todos os cuidados e princípios apontados 

pelos autores mencionados. 

Sobre os tipos de entrevista, Bogdan e Biklen (1994) e Lüdke e André (1986) 

concordam que existem três tipos de entrevistas, sendo elas: a entrevista não estruturada ou 

não padronizada, que não segue nenhum roteiro de perguntas, a entrevista estruturada ou 

padronizada, que segue rigorosamente um roteiro de perguntas e a entrevista semiestruturada, 

que se encontra entre os dois extremos citados, ou seja, acontece a partir de um esquema 

básico construído, mas no decorrer da entrevista permite adaptações necessárias por parte do 

entrevistador. Para esta pesquisa, a escolha pela entrevista semiestruturada pareceu ser a mais 

pertinente, por combinar perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade 
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de discorrer sobre o tema proposto, de forma semelhante a uma conversa informal mas guiada 

pelas questões previamente elaboradas e direcionada para os objetivos que se pretendem 

alcançar, mantendo um equilíbrio entre espontaneidade e direcionamento. Neste tipo de 

pesquisa, “(...) o pesquisador de tempos em tempos efetua uma intervenção para trazer o 

informante aos assuntos que pretende investigar; o informante fala mais do que o pesquisador, 

dispõe de certa dose de iniciativa, mas na verdade quem orienta todo o diálogo é o 

pesquisador.” (QUEIROZ, 1991, p.58) 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas. Houve o consentimento 

explícito por parte dos entrevistados e garantiu-se aos mesmos que seus nomes e dados 

identificadores seriam mantidos em sigilo. No momento do contato inicial, assegurou-se da 

compreensão dos entrevistados acerca dos objetivos deste trabalho de pesquisa, conforme 

preconizado por Szymanski (2011, p. 22). As entrevistas aconteceram em espaços de 

convivência no bairro onde se localiza a Escola X, no período de setembro de 2013 a janeiro 

de 2015. A maior dificuldade, nesse momento da coleta de dados, foi encontrar espaço na 

agenda dos entrevistados para a realização das entrevistas, devido aos seus compromissos 

com estudos e trabalho. A duração em média das entrevistas foi de 45 minutos.  

No próximo capítulo, todos os dados empíricos coletados serão analisados e 

interpretados qualitativamente à luz do referencial teórico destacado. 

A entrevista é uma técnica importante na pesquisa qualitativa e utilizá-la na pesquisa 

me colocou frente aos cuidados, as vantagens e as desvantagens desta técnica, expostos 

acima, ressaltando que se tratava do instrumento de coleta de dados mais apropriado para 

alcançar os objetivos propostos pela pesquisa. 

 

2.4 – Perfil dos entrevistados 

 

Relativamente ao número de entrevistas, foi decidido por uma amostragem de 7(sete) 

entrevistas com 7 (sete) estudantes egressos de uma escola pública oriunda da zona norte de 

São Paulo, sujeitos da investigação empírica. Parece ser um número pequeno, mas o mesmo é 

o que está dentro das possibilidades materiais e práticas envolvidas na pesquisa, sem que isso 

comprometa sua validade qualitativa. Tendo em vista que uma amostra pequena é necessária 

para priorizar uma abordagem qualitativa que examina todo o contexto, interações e 
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conteúdos para posteriormente fazer induções com base em interpretação cuidadosa, essa 

quantidade de entrevistas foi adequada para atingir os objetivos propostos. 

O perfil dos 7 egressos é o de ex alunos da Escola X, estudantes do Ensino Médio no 

período compreendido entre 2008 e 2011, tendo idade entre 18 e 23 anos, sendo 3 do sexo 

masculino e 4 do sexo feminino, todos residentes da zona norte do município de São Paulo. 

Todos eles tiveram a disciplina nas três séries, são jovens, mesma faixa etária, condições 

sócio-econômicas semelhantes (classe média baixa), acesso à cultura e lazer também de 

formas semelhantes. Todos os egressos trabalham e estudam no ensino superior ou já o 

concluíram.  

É importante dizer que o tempo gasto com as respostas para as questões variou entre 

os 7 entrevistados, estando esse fato provavelmente relacionado a seus perfis. 

 

2.5 – Roteiro, aplicação e transcrição das entrevistas 

 

Segundo Manzini (2004, p. 60-61), as questões para o entrevistado (roteiro) devem 

respeitar alguns princípios e cuidados que poderiam ser resumidos em: 1) cuidados quanto à 

linguagem; 2) cuidados quanto à forma das perguntas; e 3) cuidados quanto à sequência das 

perguntas nos roteiros. Seguindo essas indicações, houve, portanto, a preocupação em adaptar 

a linguagem para a compreensão dos entrevistados e o cuidado em respeitar a sequência pré-

estabelecida das perguntas na realização da entrevista, havendo variação nessa ordem somente 

quando foi necessário ou motivado pelas circunstâncias inerentes.   

O roteiro foi elaborado na estrutura de tópicos/itens, mais apropriado a permitir a 

interação e a flexibilidade necessária para o surgimento de outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas da entrevista. Essa flexibilidade levou à variação na duração de 

cada entrevista, entre 30 minutos a 1h50min, dos 40 minutos previstos inicialmente. Das 7 

entrevistas, 2 foram realizadas conjuntamente (E3 e E4), devido à pouca disponibilidade de 

tempo dos dois entrevistados, fato esse que não pareceu influenciar no andamento das 

entrevistas. Os demais foram entrevistados individualmente. 

As questões do roteiro surgiram a partir de hipóteses ou pressupostos, advindos do 

objetivo e objeto da pesquisa. A seguir, apresenta-se o roteiro básico que serviu de guia para 

as entrevistas semiestruturadas realizadas nesta pesquisa. 
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- Perfil do aluno/egresso (família, comunidade, poder aquisitivo, profissão/ estudo)  

- Relação do aluno/egresso com a escola (visão sobre o ambiente, estrutura, relação com os 

colegas, professores e funcionários, participação em projetos, grêmio estudantil, conselhos 

escolares, reuniões)  

- Relação do aluno/egresso com as disciplinas do currículo e as aulas (envolvimento, 

afinidades, critérios de afinidade, lembranças, metodologias que funcionaram e que não 

funcionaram, etc)  

- Visão política e religiosa (questões como "o que achou das manifestações de 2013?")  

- Visão da sociedade (questões voltadas a perceber alienação, consumismo, ética/bioética, 

senso comum)  

- Visão sobre o papel da escola e de si na sociedade (Como deve ser a escola? Deve haver 

regras? Quais? A quem compete elaborá-las? etc.) 

 

Um apontamento importante feito por Szymanski (2011, p. 42 - 44) e aplicado na 

realização das entrevistas é a prática da intervenção pelo entrevistador, através de, por 

exemplo, sínteses e formulação de questões de esclarecimento e aprofundamento em relação 

às respostas dadas. Segundo a autora, como a entrevista é uma situação de interação humana, 

onde há índices não verbais sendo emitidos e processos psicológicos envolvidos, é importante 

que o entrevistador descreva as impressões (através das sínteses, questões de esclarecimento 

ou aprofundamento) que está tendo ao longo da entrevista, dando um feedback, interpretando 

inclusive expressões faciais e corporais, cabendo ao entrevistado corrigi-las ou não. Essa 

atuação é importante para a compreensão e para manter o foco do problema da pesquisa. É 

importante também para esclarecer discursos que se apresentam confusos, e trazer para o foco 

ao ocorrer digressões que se prolongam demasiadamente por parte dos entrevistados. “Todas 

as intervenções apresentadas têm, na verdade, uma função focalizadora: a síntese, as questões 

de aprofundamento e mesmo as de esclarecimento, já que a entrevista está organizada em 

torno de um objetivo.” (idem, p. 49) 

A forma de registro utilizada foi o uso concomitante entre gravação direta (áudio) e 

anotação durante a entrevista. De acordo com Lüdke e André (1986), a gravação traz como 

vantagem a possibilidade do concomitante registro de todas as expressões orais, 
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possibilitando ao entrevistador liberdade para prestar atenção nas expressões faciais, nos 

gestos, as mudanças de postura e outras observações durante a entrevista, que podem ser 

registrados através de anotações, levando a uma análise mais rica de todo o processo. 

Sobre a transcrição dos dados, Bourdieu considera como dever do pesquisador a 

legibilidade do texto transcrito a partir da fala do entrevistado, ou seja, deve-se limpar o texto 

de certas frases que pareçam confusas ou redundantes, vícios de linguagem que possam 

obscurecer a entrevista e também ter o cuidado em jamais trocar palavras e nem mesmo 

mudar a ordem das perguntas nesse processo (cf. MARTINS, 2013). Considera-se ideal, para 

fidedignidade dos dados, que o próprio entrevistador/pesquisador realize a transcrição da 

entrevista. Este aspecto foi atendido da seguinte forma: uma primeira transcrição foi relizada 

por uma pessoa de confiança, por causa da falta de tempo suficiente da 

pesquisadora/entrevistadora. Porém, foi feita a audição das entrevistas e revisão/ constatação 

da primeira transcrição, desta vez pela pesquisadora/entrevistadora, que as relacionou com as 

anotações/observações durante a realização das entrevistas. 

Segundo Bourdieu, ao transformarmos as falas das pessoas em texto, devemos 

considerar: 

 

 [...] as condições sociais e os condicionamentos, dos quais o autor é o 

produto, sua trajetória, sua formação, suas experiências profissionais, tudo o 

que se dissimula e se passa ao mesmo tempo no discurso transcrito, mas 

também na pronúncia e na entonação, apagadas pela transcrição, como toda 

a linguagem do corpo, gestos, postura, mímicas, olhares, e também nos 

silêncios, nos subentendidos e nos lapsos. (BOURDIEU, 1999, p. 10 apud 

MARTINS, 2013, p. 23). 
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CAP III - COLETA, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 

 

Neste capítulo, será apresentada a análise descritiva e interpretativa dos dados da 

pesquisa. A análise descritiva tem um papel fundamental na pesquisa qualitativa, pois 

contribui para uma maior compreensão da realidade. Analisar o contexto entremeado à 

descrição do espaço pesquisado permite uma maior clareza ao leitor. “Na pesquisa, procurou-

se utilizar a descrição de forma que ela cumprisse essa função desveladora, sistematizando-se 

os dados com clareza e precisão a partir do que foi visto (...)” (SZYMANSKI, 2011, p. 71). 

Antes dessa categorização inicial, porém, é necessário apresentar a contextualização teórica 

de acordo com o universo da Teoria Crítica, especificamente os conceitos presentes na obra 

de Adorno. Após a sistematização inicial, foram feitas as inferências e a análise propriamente 

dita, visando o desvelamento do objeto, através de categorias de análise do universo 

adorniano. 

 

3.1 – O Universo adorniano e a Teoria Crítica 

 

A proposta desta dissertação se coaduna com a importância do processo de formação 

cultural para a afloração da consciência humana, entendendo a educação como um importante 

meio para a construção de indivíduos livres e autônomos, capazes de, individualmente e em 

coletividade, agir para a transformação social. O universo adorniano corrobora e inspirou essa 

perspectiva emancipatória. O propósito deste momento da pesquisa não foi aprofundar a 

teoria e os conceitos do universo adorniano, mas pincelá-los para atingir o objetivo proposto. 

Em sua crítica à sociedade moderna e contemporânea, Adorno deixa claro o quanto é 

importante repensar o processo educacional, sua finalidade e seus rumos. A educação deve 

estar voltada para autonomia e emancipação. 

 

O conceito de Emancipação 

Para abordar a temática da educação do indivíduo para fins de sua emancipação, na 

perspectiva adorniana, é necessário entender tanto o seu conceito de educação quanto o de 

emancipação. 
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No texto intitulado “Educação – Para Quê?”, ao ser indagado por Becker sobre o 

significado da formação do homem através da educação com o objetivo de emancipá-lo, 

Adorno (2003, p. 141-142) responde:  

 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção 

inicial de educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem de 

pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu 

exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja 

característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de 

uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância 

política; sua idéia se é permitido dizer assim, é uma exigência política. Isto 

é: uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar 

conforme seu conceito demanda pessoas emancipadas. Urna democracia 

efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é 

emancipado. 

 

Em sua obra, Adorno critica a noção de educação apenas como ‘transmissora de 

conhecimentos’, e uma educação concebida e disseminada com base na força, dor, 

violência e disciplina, tal qual a educação tradicional. Nesse fragmento, percebe-se que a 

palavra educação assume a função de intervenção político-social, formadora de pessoas 

emancipadas numa sociedade democrática, através da produção de uma consciência 

verdadeira, ideia que se contrapõe ao autoritarismo e outras práticas ainda vigentes.  

 

Em relação ao conceito de emancipação, conforme mencionado na Introdução desta 

dissertação, sua definição, segundo a maioria dos dicionários, liga-se à ideia de liberdade, 

significando estar livre do julgo de outrem, libertação da sujeição. Tirado de um dicionário 

técnico de filosofia, eis uma definição mais próxima ao conceito de emancipação abordado 

por esta pesquisa:  

 

Emancipação [...] 1. Processo de libertação da humanidade em 
relação a qualquer tipo de vínculo religioso, político, econômico, etc. 

que impeça sua plena realização. O ideal da E. caracteriza 

movimentos díspares como a iluminismo, o marxismo, o positivismo 

etc., e é típico da Modernidade e da sua idéia de progresso [...] 

2. Marx [...] distingue E. política, que se limita a igualar formalmente 

os indivíduos diante da lei, de E. humana, que implica a 

superação das desigualdades reais, ou seja, a idéia de uma democracia 
substancial em que os homens sejam iguais não só no plano político 

(democracia formal) mas também no plano econômico (comunismo). 

3. Para a escola de Frankfurt, o ideal “iluminista” de E. é parte integrante 
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de uma dialética da razão destinada a gerar, em virtude dos seus 

próprios pressupostos, os horrores da desrazão...  (Abbagnano, 2007, p. 

362-363, itálico do autor) 

 

 

Embora o esclarecimento (aufklarung) não seja apenas um projeto de emancipação do 

homem isolado em uma época, estando presente em toda a história da humanidade5, percebe-

se, através da definição acima, que a ideia de emancipação, de acordo com Quintal (2011, 

p.19-20), está ligada a um contexto histórico específico - a Modernidade, onde diferentes 

correntes do pensamento se preocuparam em abordá-la e teorizá-la, como no pensamento 

iluminista de Kant em busca da maioridade do homem pela razão; no pensamento marxista, 

que distingue emancipação política de emancipação humana, esta última considerada por ele 

como a emancipação autêntica e, concordando com Quintal (idem), “ na Teoria Crítica que, 

influenciada pelos dois pensamentos anteriores (e também por Hegel e outros 

pensadores), denuncia o projeto de racionalização iluminista, que prometeu a 

libertação, mas transformou-se em seu contrário levando o homem à barbárie.”  

Como já mencionado, o conceito de emancipação adotado tanto teoricamente quanto 

como norteador da práxis da experiência concreta objeto desta pesquisa, é o de Adorno na 

obra Educação e Emancipação. O autor demonstra lucidez e cuidado no tratamento do tema, 

ao afirmar que “a idéia da emancipação, como parece inevitável com conceitos deste tipo, 

é ela própria ainda demasiado abstrata, além de encontrar-se relacionada a uma dialética. 

Esta precisa ser inserida no pensamento e também na prática educacional” (ADORNO, 

2003, p. 143). Apesar disso, procura conceituá-la e afirma que emancipação significa o 

mesmo que conscientização, racionalidade. (cf. ADORNO, 2003, p.143). Porém, é 

importante lembrar que essa ideia de conscientização e racionalidade não se refere ao 

pensamento lógico formal (como de costume), o qual se liga à razão instrumental – que 

reflete a imposição de uma razão científica baseada na técnica e na utilidade –, mas que existe 

na verdade uma relação estreita entre o pensar, a racionalidade, a consciência crítica, a 

experiência formativa, proporcionando experiências intelectuais (ibidem, p. 151).  

Adorno aponta que, apesar desse ideal de emancipação, a educação não poderá 

                                                 

5 cf . na obra Dialética do Esclarecimento os textos O conceito de esclarecimento e o primeiro Excurso: 

“Ulisses ou Mito e Esclarecimento” e outras obras de Adorno como Teoria da Semicultura e Educação e 

Emancipação, que remontam desde o conceito até a derrocada deste projeto.  
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ignorar o objetivo de adaptar e preparar as pessoas para viverem no mundo, tarefa  

que é necessária  e  inevi tável  na contemporaneidade;  no entanto, ela não pode 

se limitar a esta adaptação, formando pessoas bem ajustadas. Apesar dos limites postos à 

educação pelos condicionamentos da formação social capitalista, há potencialidades que 

devem ser acionadas, numa inter-relação entre adaptação e autonomia (dialética). É a partir 

do reconhecimento do processo de adaptação que a possibilidade de sua superação e a 

emancipação podem ser realizadas. Nas palavras de Adorno, 

 

A realidade sempre é simultaneamente uma comprovação da realidade, e 

esta envolve continuamente um movimento de adaptação. A educação 

seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não 

preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém ela seria 

igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de well 

adjusted people, pessoas bem ajustadas. (ibidem, p. 143).  

 

Como também já mencionado na Introdução, Adorno relaciona seu conceito de 

emancipação ao conceito de esclarecimento em Kant, a saber, saída da menoridade por 

meio da razão esclarecida (cf. ADORNO, 2003, p.169). Essa relação, na 

contemporaneidade, de acordo com o pensamento adorniano, só é e será possível com o 

resgate do sentido de esclarecimento pensado pelo movimento Iluminista, pois o progresso 

do esclarecimento reverteu-se no seu contrário, como veremos adiante. 

  

Semiformação e Formação Cultural 

 

O maior entrave à emancipação é a má formação, sobre a qual Adorno discorreu e 

conceituou como semiformação (halbbildung) na obra intitulada “Teoria da Semicultura”. É 

possível enxergar os efeitos do colapso da formação cultural por toda parte, e nesse sentido o 

autor não apenas traduziu o seu tempo como também previu o porvir. 

A  sociedade capitalista produziu a Indústria cultural que se contrapôs 

radicalmente a quase todas as possibilidades efetivas de uma formação cultural (bildung) 

verdadeira. Na sociedade contemporânea, “a indústria cultural realizou maldosamente o 

homem como ser genérico” (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 136), reduzindo a 
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cultura apenas a um bem consumível. A consolidação da indústria cultural ocorre na forma de 

aceitação e adaptação, promovendo a alienação do ser humano.  

O indivíduo semiformado é aquele que foi ‘construído’ para um mundo 

‘administrado’, ou seja, ele pertence a um mundo cujo “espírito alienado, que, segundo sua 

gênese e seu sentido não antecede à formação cultural, mas a sucede” (ADORNO, 1996, 

p.388). No contexto capitalista, a semiformação é conseqüência de uma semicultura – ou seja, 

uma cultura privada de seus verdadeiros fins de formação integral, uma dimensão 

instrumental da cultura, que passa a se caracterizar pela padronização e consumo, criada pela 

indústria cultural, com o objetivo de condicionar, disciplinar e controlar o indivíduo. A 

semicultura revela uma “contradição entre formação cultural e sociedade” (ibidem, p.393), e 

ocorre por não ser possível dissociar cultura, educação, política do contexto social.  Por meio 

da indústria cultural, para não perder o controle do mundo administrado, a classe burguesa 

anulou completamente a cultura como veículo de formação crítica e humanizadora, passando 

a controlar tanto os meios como os modos de produção cultural, tornando-a um alvo fácil das 

investidas pelo controle ideológico da sociedade, dando-lhe um caráter mercadológico de 

entretenimento e tornando-a veículo de aprisionamento ao invés de libertação, ao “formar” um 

indivíduo inteiramente previsível e dominado.  

A semiformação ou “má formação” está intimamente ligada à ideia de racionalidade 

instrumental, resultado da distorção e desvirtuamento do projeto de esclarecimento do 

movimento iluminista, dando caráter contraditório a si mesmo. O desenvolvimento científico 

descontrolado e a operacionalização da razão e a lógica da ordem técnica e tecnicista 

promoveram a anulação do pensamento crítico, dando origem à sociedade de massas, que 

levou ao progresso desvinculado de fins humanizadores.  

 

A crítica à dimensão instrumental da razão está presente em toda a obra de Adorno e 

se opõe à ideia de razão esclarecida, que remonta ao ideal iluminista de Kant, do qual adota a 

concepção de esclarecimento (cf. ADORNO, 2003, p.169). O sentido de esclarecimento, na 

ótica de Adorno, “consistia essencialmente em se voltar para o sujeito, fortalecendo sua 

autoconsciência crítica, e, em conseqüência, sua capacidade de pensar, de resistir” 

(PUCCI, 2008, p. 124).  Entretanto, o esclarecimento foi estabelecido e direcionado sobre 

falsas condições, de uma razão estritamente científica que negava o divergente de sua lógica, 

levando à percepção de que o esclarecimento é totalitário: 
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O esclarecimento é totalitário como qualquer outro sistema. Sua inverdade 

não está naquilo que seus inimigos românticos sempre lhe censuraram: o 

método analítico, o retorno aos elementos, a decomposição pela reflexão, 

mas sim no fato de que para ele o processo já está decidido de antemão. 

Quando, no procedimento matemático, o desconhecido se torna incógnita de 

uma equação, ele se vê caracterizado por isso mesmo como algo de há muito 

conhecido, antes mesmo que se introduza qualquer valor. A natureza é antes 

e depois da teoria quântica, o que deve ser apreendido matematicamente.            

(ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.37) 

 

 

Com o fracasso do projeto de esclarecimento do Iluminismo, faz-se necessário 

repensar seu conceito e resgatar sua ideia essencial em conformidade ao pensado em Kant. A 

razão esclarecida é a única forma de combate à razão instrumentalizada, revelando a 

dimensão dialética da razão, que critica a si mesma. A razão instrumentalizada é “a negação 

do refletir, da crítica, do pensamento que volta a si mesmo, que concebe o diferente e 

não-idêntico, que se constitui pela alteridade e pela autonomia, que sai da lógica da 

mercadoria, do repetitivo, do sempre o mesmo e traz o novo, a crítica e a negatividade” 

(QUINTAL, 2011, p. 78-79).  

A razão instrumental, aliada à semicultura, se sobrepõem ao ideal formativo pela 

cultura dando lugar ao retorno da barbárie na sociedade moderna e contemporânea, mas sob 

nova configuração, implementada pelo progresso promovido pelo contexto capitalista e pela 

racionalidade instrumental, configurando-se numa regressão ligada ao progresso. O conceito 

de barbárie, nas palavras de Adorno:  

 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na 

civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas 

se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em 

relação a sua própria civilização – e não apenas por não terem 

em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se 

encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio 

primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que 

contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda civilização 

venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza. 

(ADORNO, 2003, p. 155) 

 

Os efeitos dessa barbárie permanecem e se renovam continuamente, sob vestes 

diferentes, pois suas bases não se esgotaram na medida em que a semicultura não se encerrou. 

A barbárie se embrenhou nas relações do homem consigo mesmo e com os outros, subtraindo 



61 

 

 

 

a alteridade. Um fato histórico que Adorno utilizou como bandeira contra a barbárie e como 

ponto central das suas reflexões foi o extermínio de milhões de judeus, que serviu apenas 

como um meio, uma justificativa para se obter êxito na implementação do esclarecimento 

totalitário e desvirtuado que alimenta a sua lógica interna irrefletida, culminando em 

Auschwitz. Adorno denuncia o antissemitismo como a expressão mais nefasta de barbárie em 

sua época, como o auge da coisificação em detrimento da formação cultural verdadeira. 

 

O esclarecimento que viabilizou o progresso foi o mesmo que o concretizou 

em meio à barbárie: a morte de milhões de judeus se deu num estágio 

avançado do conhecimento e do desenvolvimento científico da 

humanidade. Na verdade tal conhecimento viabilizou a barbárie, criou 

uma maquinaria para concretizá-la. A morte dos judeus foi uma 

morte administrada, fruto da sociedade administrada. O mesmo ocorreu 

nas guerras posteriores. (QUINTAL, 2011, p. 50) 

 

 

Adorno afirma que a barbárie ocorrida em Auschwitz “precede quaisquer outras que 

creio não ser possível e nem necessário justificá-la” (ADORNO, 2003, p. 119). O que se 

apresentou sob o signo de uma boa intenção, prometendo a emancipação do homem pela 

cultura e a constituição de identidade de um povo civilizado, se subverteu como conseqüência 

da semiformação, anulando ou desvirtuando práticas formativas de liberdade do homem, 

como educação, cultura, emancipação, política, domínio da natureza, formação, razão etc. O 

resgate dessas instâncias pode assegurar ao homem um pensamento autocrítico, a consciência 

de si e uma maior participação no contexto sócio-político de toda experiência formativa. 

 

... a barbárie des-educa, de-forma e está profundamente presente nas 
relações sociais dominantes. É preciso re-educar. E o básico no atual 

processo de re-educação chama-se “desbarbarização”: restabelecer 

as condições de autonomia, de consciência e de liberdade do 

indivíduo, do sujeito, do ambiente social. E a escola tem um papel 

fundamental nesse processo. (PUCCI, 2003, p. 50, itálico do autor) 

 

 

Infelizmente a educação escolar tem reproduzido o processo de semiformação e 

proporcionado aos jovens estudantes uma formação distante da emancipada, ao desempenhar 

papel determinante na formação de indivíduos conformados. A escola não tem se apresentado 

como um espaço de formação e cultura satisfatório, reproduzindo o processo de adaptação, 
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impossibilitando a reflexão sobre a realidade, sem a qual a transformação social não é 

possível.  

Um projeto de educação com base na Teoria Crítica tem como pressuposto a 

valorização do sujeito como agente de transformação da realidade histórica e social. A 

história necessita ser vista como composta por eventos sociais, eventos estes resultantes de 

ações humanas, num processo contínuo, sem pré-definições, banindo a noção de passividade e 

de realidade sistematizada de seu bojo, possibilitando assim a vivência de uma verdadeira 

experiência formativa. A definição antropológica de cultura abrange a vida como um todo, 

práticas, rituais, instituições, idéias e imagens. Já na definição elitista, a cultura corresponde à 

arte, filosofia, literatura, formação cultural, etc. Na visão adorniana, a formação precisa 

considerar o mundo subjetivo para não cair na semiformação.  

 

3.2 - Mapeamento das categorias preliminares - categorias descritivas 

 

Foi necessário ler e reler as entrevistas para então se tornar possível uma visão global 

das idéias. Na perspectiva hermenêutica, o objetivo é de buscar a compreensão dos dados, a 

partir de sínteses provisórias entre as partes e a totalidade, que se relacionam entre si. 

Antes do processo de interpretação, é necessário se debruçar nos dados da entrevista, 

da observação, das fontes históricas e das narrativas. Esse conjunto de informações traz a 

fidelidade histórica da interpretação. As observações/percepções que ocorrem durante a 

entrevista, para mais tarde ser realizada a reescrita, confrontada com os dados coletados, 

permitem uma maior clareza na categorização dos dados. Através da reflexão, os 

textos/entrevistas são agrupadas em categorias segundo um critério comum. “As categorias 

que emergiam das leituras e releituras não foram colocadas a priori, elas apenas denominaram 

aspectos comuns da experiência (...) e que emergiram no trabalho de análise, e refletiram o 

que se estudou e se apropriou sobre o tema” (SZYMANSKI, 2011, 72) 

A opção pela análise categorial descritiva parece a melhor alternativa quando se quer 

estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, através de dados qualitativos, nas Ciências 

Sociais e Humanas.  

As categorias iniciais configuram-se como as primeiras impressões acerca da realidade 

estudada. Resultaram do processo de codificação das entrevistas transcritas. Cada categoria 
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emerge do conteúdo dos trechos selecionados das falas dos entrevistados, através de citações 

ilustrativas das narrativas dos mesmos, juntamente com o referencial teórico balizador. O 

texto das entrevistas é recortado em unidades de registro (palavras, frases, excertos, 

parágrafos), agrupadas tematicamente em categorias iniciais, intermediárias e finais, as quais 

possibilitam as inferências.  

Como já referido neste trabalho, foram realizadas 7 entrevistas com estudantes 

egressos de uma escola pública de São Paulo. Esses egressos serão identificados aqui como 

E1 a E7.  

 As falas sobre cada assunto, muitas vezes, apresentam-se diluídas ao longo das 

entrevistas. A seguir, serão apresentados em tabela os excertos que formaram 3 categorias 

preliminares. 

 

Categoria: Concepção e Percepção de Gestão escolar  

 

A dimensão participativa da gestão escolar é condição primordial para se construir o 

potencial emancipatório da escola. Para que qualquer democracia funcione, a prática 

democrática deverá estar intimamente ligada à emancipação dos indivíduos, numa relação de 

interdependência. “A exigência de emancipação parece ser evidente numa democracia” 

(ADORNO, 2012, p.169) 

A gestão escolar (prática democrática que pauta as relações sociais) está prevista na 

Constituição Brasileira e é reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN, 9394/98), como um dos princípios a serem observados pelos sistemas de ensino 

público.    

Existem várias formas de participação: da simples presença física em um contexto, até 

a assunção de responsabilidade por eventos, ações e situações. Segundo Lück (2000, p.27), 

 

a participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação 

consistente pela qual os membros da escola reconhecem e assumem seu 

poder de exercer influência na dinâmica dessa unidade social, de sua cultura 

e dos seus resultados. Esse poder seria resultante de sua competência e 

vontade de compreender, decidir e agir em torno de questões que lhe dizem 

respeito.     
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Os entrevistados mencionaram sua percepção sobre o tema da dimensão participativa 

da Gestão escolar, brevemente ou mais detidamente: 

 

 

Trechos das Entrevistas 

 

E1: [...]a Direção mesmo, achava que eles eram muito difíceis de lidar, eles não tratavam os 

alunos com respeito e eu sentia isso na pele. E eu estudei por lá desde a oitava série até o terceiro 

colegial por cinco anos e eu não vi, eu vi só algumas melhorias em relação ao quadro da Direção 

[...] quando eu tava no terceiro colegial pra sair já eu senti que o aluno começou a ganhar mais voz 

na escola. [...] Eu lembro que nós organizamos um festival de talentos e eu lembro que a 

campanha foi aceita pela Direção, pelos professores, porque a gente precisava da permissão deles 

pra fazer as coisas, e também a escola sempre teve grêmios e coisas desse tipo e os alunos foram 

ganhando espaço ao longo do tempo, mas em 2010 foi quando eu mais senti diferença. [...] pelas 

lembranças que eu tenho nós não tínhamos essa participação laica nem era tão divulgado essa 

questão do conselho e reuniões, eu lembro que tinha reuniões escolares que, por exemplo, minha 

mãe participava, eu cheguei a ficar com ela em algumas, mas era uma coisa muito mecanizada, 

então as questões que eles discutiam era comportamento do aluno, por exemplo, não era nada 

diferente, nenhum projeto, nada assim.  

 

E2: [...] era uma relação (com a escola) meio de polícia e bandido, parecia. Eu não me sentia numa 

escola pública, eu me sentia num pavilhão de um presídio. [...] porque querendo ou não a escola 

pública segue o regime da administração, então, ela não dá essa questão de poder pro aluno. 

 
E3: Eu acho que ela deve ser democrática...eu acho que se a escola por exemplo desse mais 

liberdade para o aluno talvez o aluno pudesse se desenvolver para novas...solucionar alguns 

problemas trazer mais alunos é...para algum tema bom assim por exemplo sobre drogas ou sobre 

algo que seja o foco por exemplo...hoje a escola que eu estudei eu vejo assim uma diferença muito 

grande assim da minha época para agora e é muito triste ver isso então assim as pessoas mudaram 

eu acho que assim...a diretoria da escola é uma coisa muito automática...por exemplo...ah tem que 

fazer isso então pronto e acabou... [...] (burocrática) é cumprir o que se manda então, por 

exemplo...se é para fazer isso então vamos fazer isso não tem por exemplo um estimulo de querer 

fazer coisas novas. [...] no sentido de legislação eu pelo menos nunca fui atrás para saber qual era 

onde eu podia estar ou reivindicar algo. 

 
E4: eu não concordo por exemplo em total democracia que quando a gente tem democracia 

demais a merda não funciona, vai dar merda...eu não acredito assim...eu sou totalmente contra 

totalitarismo não acho que totalitarismo funcione e hoje em dia não vejo democracia em nenhuma 

escola eu vejo totalitarismo porque a direção determina o que vai fazer e ponto final. [...] Ela tem 

que ter regras mas eu acho que ela deveria ser vista não só por uma pessoa porque geralmente as 

regras saem da diretoria ponto final...as regras saem da diretoria e são apresentadas aos 

professores que vão elaborar uma forma de apresentá-las aos alunos mas para mim essa regra 

deveria sair dos professores em conjunto com a diretoria ai ambos apresentariam essas regras aos 

alunos e outra às vezes eu acho que algumas regras deveriam vir dos alunos também muitas regras 

deveriam sair. 

  

E5: Do conselho de classe, eu nunca fui convidada. Eu sempre tentei entrar e nunca me deixaram 

entrar.[...] os alunos não tinham muita voz. E mesmo que eles tentavam ter eles eram barrados. 

Isso tá bem claro lá.[...] Por exemplo, pra você conseguir vai, tudo que se tinha que tomar uma 
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decisão tinha que falar com a diretora, pra você conseguir falar com a diretora você não conseguia 

falar com a diretora.  

 

E6: É democrático, porém nem todos querem essa democracia. Muitas vezes os alunos também 

(não querem) e às vezes até os gestores dependendo da forma como eles agem com determinada 

matéria. 

 

E7: o problema mesmo era a coordenação, a coordenação e até por influência acredito os 

funcionários que não eram os professores os outros funcionários limpeza os zeladores eu via assim 

eles tinham uma...eles implicavam muito para a gente poder fazer alguma coisa na escola...e esse 

discurso como você perguntou não era um discurso não era imposto para a gente eles não 

chegavam e falavam exatamente assim...eles só faziam eles impunham mais sem falar não havia 

um discurso assim de...eles geralmente eles nunca davam as caras a diretoria...eu lembro que uma 

vez trocou de diretor...e teve uma época que trocou muito de direção teve uns anos que trocou 

assim acho que anos seguidos assim então a gente não conhecia a gente não sabia quem era o 

diretor as vezes o diretor não estava a gente queria conversar com o diretor com o dono dos porcos 

ali e não tinha...a não...eu vou falar eu vou representar a escola então vocês vão falar para mim e 

eu vou tomar uma atitude...essa conversa não existia eles nunca apareciam.[...] era muito pouco o 

número de colaboradores da escola que ajudavam a gente e na maioria da gente eram os 

professores os professores eram o que mais ajudavam a gente a coordenação sempre de fora.[...] 

era tipo imperialismo. [...] o que eu via era que ia piorando quanto mais tempo passava pior era 

cada ano que passava a administração era pior...era cada vez mais difícil conversar com eles era 

cada vez mais difícil conversar com alguém que representasse era mais difícil tudo.[...] A gente 

tentava (participar de conselhos e reuniões) a gente não tinha poder para isso em dias de reunião a 

gente não podia nem ir na escola.[...] não éramos convidados a gente nunca participava de nada 

referente a...se tinha uma reunião se tinha um conselho a gente nunca era chamado a nossa voz 

nunca era ouvida. 

 

 

 

 

Categoria: Relação com a disciplina Filosofia no Ensino Médio 

 

A tarefa emancipatória – papel da educação, segundo a Teoria Crítica, - não é apenas 

da disciplina Filosofia, e só é possível mediante o exercício diário em todas as aulas e em todo 

o ambiente escolar. É um esforço coletivo. Porém, mais uma vez, repensar e ressignificar toda 

a educação perpassa também pela filosofia, mostrando o quanto ela é imprescindível como 

disciplina e para além dela. Nesse sentido, a relação dos estudantes com essa disciplina, o 

contato com a mesma e as impressões em relação a ela durante o Ensino Médio são elementos 

importantes para a análise proposta por esta pesquisa. A seguir, excertos das entrevistas que 

mencionam essa relação. 
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Trechos das Entrevistas 

 

E1: [...]e no colegial eu tive oportunidade pela primeira vez de estudar filosofia e sociologia, e 

artes eu também gostava muito, e essas três disciplinas me chamavam muito a atenção, pela 

abordagem, pela metodologia [...] comecei a refletir o principal, eu comecei a ter noção do quanto 

seria importante essa reflexão sobre qualquer tema. [...] lembro que as aulas eram bastante 

expositivas. Nós recebemos conceitos, então a gente discutia vários pensadores de determinadas 

épocas e depois os professores tentavam fazer com que a gente refletisse sobre o que acontece 

atualmente, e se a gente concordava ou discordava de determinado pensamento, e a gente 

realmente tinha que debater. É como se a cada aula a gente evoluísse, então na aula passada a 

gente começou do ponto A, na próxima a gente ia acrescentando outras ideias.  

 
E2: Eu lembro da primeira aula de filosofia que eu tive, foi sobre René Descartes, sobre uma frase 

que falava, “Penso, logo existo”, a partir daí foi crucial, totalmente diferente, a filosofia me 

ensinou a ser crítico, a ter um senso de uma liberdade de expressão diferenciada, talvez. [...] Ela (a 

Filosofia) percebeu que eu não tava louco, entendeu? Foi como se fosse um psiquiatra e chegou 

pra mim e falou, ‘você não tá maluco, você tá pensando certinho’. Eu tinha pensamento 

anteriormente à matéria, eu pensava assim, ‘o que eu vejo o que eu toco, é real? Existe mesmo?’  

 

E3: antes de ter filosofia no ensino médio eu não sabia o que era isso...então eu fui conhecer o que 

era [...] eu gostei muito dela (professora), eu criei uma afinidade, eu gostei da metodologia que ela 

tinha em sala de aula, da sua didática, eu gostava muito da liberdade que ela dava para as opiniões, 

ela dava um tempo grande da aula para discutir mesmo, para instigar o debate... nas outras aulas 

não era assim, era uma coisa muito copiar, sentar, era mais imposto algumas regras...então eu 

gostava muito da liberdade que ela dava para que nós pudéssemos nos expressar mesmo, eu 

gostava muito disso porque eu gosto muito de falar[...] eu falava 'nossa...eu posso dar minha 

opinião alguém vai me escutar’, então assim é bacana, alguém vai me escutar, vai me dar um 

argumento que talvez eu vou concordar com aquela pessoa e aquela pessoa de repente mude 

minha opinião sobre aquele tema, isso era muito legal... porque muitas vezes a professora chegava 

com um problema e eu pensava de uma forma, depois ela argumentava de um outro jeito eu falava 

‘putz...é verdade’...e ela me convencia daquilo ou outra pessoa me convencia com outro ponto de 

vista, então eu comecei a ver uma série de pontos de vista e não era uma coisa mais fechada[...] 

para mim, (a aula) era um espaço onde você conseguia discutir, onde você conseguia formar 

opiniões de coisas que você não costumava pensar no seu dia a dia [...] eu acho filosofia incrível 

para você formar opinião, para você ser um formador de opinião, para você ter a sua opinião, para 

você ter argumentos... a melhor coisa é você ter argumento, saber o que argumentar, você não ter 

argumentos vazios, você saber o que você está falando, uma coisa muito importante, você sempre 

questionar, você nunca se contentar. 

 

E4: [...] a filosofia em si me colocou em xeque por muitas questões pessoais, muitas ideias minhas 

[...] a filosofia fez eu decidir com que eu queria trabalhar, e foi uma área que eu pude ver muitas 

coisas que eu me encaixava ao contrário do que antes eu queria ser por status ou porque eu 

acreditava que aquilo dava dinheiro [...] (as aulas) chegou a me marcar em muitas coisas, foi 

através da filosofia que peguei interesse por outras coisas que antes para mim eram banais... 

política...’todo político é ladrão’, ponto final, acabou, já era... depois disso eu falei: espera ai, 

vamos ver política direito, daqui a uns dois anos vou ter que votar, vamos olhar, não é eu não 

conheço partido, votar no partido x porque a minha mãe vota...[...] então acabava a aula de 

filosofia (...) depois do intervalo já começava aula de matemática, só que a aula de matemática só 

começava meia hora depois que a gente ainda estava discutindo filosofia ... e o professor (de 

matemática) participava da discussão de filosofia com a gente porque ele gostava disso. 
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E5: na aula no primeiro ano de filosofia eu comecei a perceber o que é ser crítico em determinadas 

coisa, coisas que eu não tinha um senso crítico.[...] a aula de filosofia, eu senti um pouco mais de 

liberdade. A professora procurava saber qual era a minha opinião do que ela pensava, não 

colocando a linha de pensamento dela impondo aquilo, você tinha liberdade pra falar, havia um 

diálogo o que era de filosofia. [...] todos tem que pensar da mesma forma, e eu não me via a 

vontade de pensar da mesma forma que meus colegas viam, e acho que a aula de filosofia me 

auxiliou muito nisso. Comecei a ter mais um senso crítico de pensar, não é porque todo mundo tá 

indo prum lado que eu tenho que ir pro mesmo lado... [...] A filosofia me ajudou a tentar buscar 

mais a verdade no homem, no caso ser eu a pensar mais, e não ir pelo senso comum, pelo resto, 

pelo restante. [...] a filosofia me criou uma pulga atrás da orelha sobre tudo, acho que isso resume 

basicamente tudo.   

 
E6: (relação com a Filosofia) extremo questionamento, eu sempre queria saber de algo mais, nada 

estava bom... minha atitude questionadora porque eu queria saber, não existe uma verdade única e 

eu queria saber todas as verdades... não me contentava sobre uma única definição e porque aquela 

definição. [...] eu comecei a pensar (que não existe uma verdade única, que existem várias 

verdades) depois que tive aula de filosofia e fui incentivada ao questionamento, porque 

anteriormente nunca tinha parado para pensar, para refletir sobre tal existência das verdades sobre 

determinados assuntos que foram abordados em aula. [...] (as aulas) provocaram uma atitude 

questionadora, atitude de refletir mais sobre os assuntos. [...] no ensino médio o que eu aprendi 

com filosofia era só questão, de questionar, de se aprofundar no assunto, não se contentar com que 

o senso comum falar, teria que ir a fundo, ter uma justificativa um fundamento...um exemplo foi 

as...superstições.. eu, antes de ter aula de filosofia, até que acreditava em algumas superstições, eu 

vi que não tem verdade nenhuma, é tudo senso comum, que é criado para amenizar uma situação 

em determina época. [...] (as reflexões ocorreram) com mediação do professor...com as aulas, o 

professor foi explicando e eu fui pensando mais por esse lado.  

 
E7: eu lembro assim assuntos bem polêmicos que era que eu mais gostava que pouco a gente 

discutia e eram temas assim dentro desses temas a gente abordava como eu posso 

falar...abordava...a estrutura da filosofia, didática da filosofia, mesmo com livros mas eu acho que 

o tempo de filosofia era muito, acho que filosofia é muito complexo. [...] acho que filosofia é um 

tema que quebra um tabu, que leva coisas aos alunos conversarem o que os professores não falam. 

[...] o professor de filosofia e sociologia tentam guiar o aluno no pensamento, fazer ele pensar por 

si, não só ensinar a teoria. 

   

 

Categoria: Percepção da alienação e/ou autonomia de si e dos outros 

 

Os estudantes possuem uma visão de si, que, muitas vezes, pode não corresponder à 

realidade e escamotear ideologias não percebidas pelos mesmos, o que procurarei verificar na 

análise. A seguir, excertos das entrevistas que mencionam essa percepção dos estudantes 

sobre si mesmos em relação ao tema da alienação e autonomia.  

 

Trechos das Entrevistas 
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E1: Eu sinto que em muitos casos eu faço parte do senso comum sim por opção e alguns outros eu 

tento ser mais reflexiva. [...] (sou) parcialmente (alienada), em relações políticas, por exemplo, eu 

gostaria de me dedicar mais, estudar mais, e às vezes eu me prendo desculpa da rotina, minha 

rotina é corrida então eu não vou me aprofundar nesses assuntos por causa disso, mas na verdade 

eu poderia e meu projeto é mudar essa visão e essa abordagem também pra deixar de ser assim, 

porque parcialmente eu sou alienada sim. 

 
E2: Eu me considero 50% de cada um (autônomo e alienado). Porque o tempo que eu tenho eu 

não tenho pra ir atrás daquilo que deveria ser de interesse meu e em prol da sociedade. Notícias, 

por exemplo, que eu poderia buscar e não busco, informações que eu deveria buscar e não busco. 

Então eu fecho meus olhos pra determinadas coisas e me foco em outras. Eu acho que é isso, e por 

saber disso eu acho que eu to sendo autônomo, por saber que eu sou 50% alienado, eu sei que eu 

vou mais pra frente talvez, quando tiver um pouco de tempo talvez, me interessar mais, vou lá e 

vou atrás, acho que é isso. [...] Querendo ou não a gente vê pessoas alienadas né. Pessoas não 

discutem o que elas veem. Cheguei ver uma frase também que eu achei interessantíssima [...] que 

disse que, “O homem que não lê nada talvez seja mais informado que aquele que lê um jornal”, eu 

acho que é uma resposta clara que informação é crucial, como ela chega para as pessoas, e como 

ela manipula as pessoas, e como as pessoas se deixam levar por aquilo, se deixam influenciar. [...] 

Não que eu tenha 100% (de cuidado), que às vezes a gente pisa em falso, mas procuro tentar ir por 

um caminho diferente. 

 

E3: Eu me considero alienada em alguns assuntos, por exemplo política...eu não entendo de 

política igual eu falei eu não posso discutir política no nível de vocês (professores, 

intelectuais)...nesse sentido eu sou alienada por mim por eu não ter ido atrás não ter pesquisado 

como ele faz enfim...o que é alienação...eu acho que alienação é não querer saber mais tudo da 

sociedade política todos os assuntos é você se contentar com aquilo que ter dão. [...] eu acho que 

ainda eu sou um pouco senso comum em determinados assuntos, não sei te dizer, talvez se você 

me perguntar alguma coisa você veja uma resposta senso comum e outras não... 

 

E4: [...] você tem que ir atrás... então se você não vai atrás o problema é seu você é um alienado 

por opção eu nunca gostei disso então sempre que eu vou...estou falando de um assunto eu sei que 

eu sou alienado sobre isso eu vou estudar...vou estudar porque eu odeio sentar em uma roda todo 

mundo começa a discutir um assunto e eu não sei...[...] alienação de consumismo eu não 

tenho...mas assim eu não considero alienado assim em assunto algum porque eu me considero uma 

pessoa de bom senso...então se eu chego e me apresentam um assunto que eu não sei tenho certeza 

que eu vou atrás. [...] eu não cheguei a um padrão x de bom senso mas digamos que eu seja um 

iniciante nessa área. [...] Eu acreditava que a minha crítica já era uma grande crítica...eu acreditava 

que somente você lendo dois jornais diferentes já eram o bastante porque se os dois falassem 

parecido era verdade...então tipo eu buscava uma diferença mínima para garantir que aquilo era o 

certo mas depois eu descobri não é bem depois acho que na faculdade eu descobri mesmo todos 

ornais falando a mesma coisa pode ser que ela não seja realmente a verdade. 

 
E5: Eu acho que a mídia domina. Quem domina a mídia são os que tem mais dinheiro, influência. 

Por conta disso não é democrático. Justamente por a mídia influenciar as pessoas que não tem 

tanto estudo vamos dizer assim. [...] Eu acho que eu sou alienada não tanto no nível da sociedade 

brasileira, mas algumas coisas por não ir atrás de determinados assuntos e me fechar sobre eles 

assim. [...] Fechar no meu mundo assim, aceitar aquilo, não ir atrás, me fechar sobre isso... [...] A 

política (é um tema que preciso buscar). Eu tenho um certo interesse e tenho meio um receio de ir 

atrás e meio que me torno alienada sobre isso. Que nem, no meu voto eu voto nulo, eu sempre 

votei nulo. Justamente por não ter nenhum posicionamento sobre isso. 
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E6: Não diria que me considero alienada e nem parcialmente alienada. Pois sempre estou a 

procura do fundamento do que me é proposto. Nunca me conformo com o "pronto e acabado". 

Alienado é ser uma pessoa que se conforma com tudo que é lhe é apresentado. Que só é capaz de 

ver uma única verdade para as coisas. Que não abre as portas para o desconhecido, para o novo. É 

acomodada. Olha, hoje em dia eu acredito que boa parte da sociedade está deixando de ser 

alienada pois as atuais circunstâncias que estamos devido à crise estão fazendo inúmeras pessoas 

correrem atrás da mudança e não se acomodam mais com o que lhe é imposto. Porém, pessoas de 

lugares mais afastados onde a informação chega com mais demora, a alienação é forte ainda. Pois 

é mais fácil de manipulá-las. 

 
E7: (Sou) parcialmente alienado. [...] eu sou aquele alienado que eu sei que eu sou 

alienado,entendeu...que eu sei que eu tenho um poder de escolha e eu não preciso seguir aquilo 

mas por vontade ou por não digo necessidade não é uma necessidade mas por vontade você acaba 

seguindo aquela marcha...[...] (por exemplo) tecnologia...consumo de tecnologia porque você está 

com um celular o celular está novo lançou no mercado se você tem dinheiro você vai comprar 

(...)eu sei que isso é errado que não há necessidade é mais moderno tem mais recursos mas você 

não usa aqueles recursos é uma coisa que você sabe que você não precisa [...] mas acabo 

comprando por questão de vaidade ego e a sociedade ... os grupos sociais que as pessoas convivem 

as pessoas tem esses aparelhos você quer acompanhar esse público essas pessoas[...] (sobre o 

Holocausto) acho que quem governa, quem comanda, quem dá as ordens, não é alienado ele sabe 

muito bem o que está fazendo...agora a massa que é comandada, eles são totalmente alienados, 

eles não sabem, eles pensam que aquilo é o melhor para eles, mas eles não conseguem discernir, 

eles não conseguem saber que aquilo é errado.  

   

 

 

3.3 - Análise e interpretação das categorias descritivas à luz de categorias 

adornianas 

 

Após a apresentação em tabela dos excertos, agrupados em categorias, foi realizada a 

interpretação e o aprofundamento dos dados coletados através dos depoimentos (entrevistas), 

tendo por embasamento teórico os conceitos constitutivos da Teoria Crítica, por meio do 

pensamento de Theodor W. Adorno e seus interlocutores, utilizando principalmente a 

categoria de emancipação humana, que é apropriada do universo conceitual do pensamento 

adorniano, particularmente de sua obra Educação e Emancipação. 

Foram feitas as inferências e a análise propriamente dita, visando o desvelamento do 

objeto (verificar se e como os sujeitos percebem e vivenciam a potência emancipatória da 

filosofia), utilizando-se majoritariamente a metodologia pautada na dialética, que entende a 

concepção do homem como sujeito ativo transformador e considera a sociedade como o lugar 
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onde predomina a contradição, a permanente dinâmica e que é, também, voltada para a 

transformação, a inovação e a evolução social. Aproxima-se do entendimento do objeto, como 

produto de um processo de transformação permanente de sua totalidade histórica, viabilizando 

a construção do conhecimento como um todo novo. Essa metodologia converge com o 

referencial teórico adotado.  

A seguir, foi feita a análise das informações e das categorias que emergiram a partir 

das falas dos sujeitos, surgidas a partir do universo adorniano, à luz dos conceitos: 

Semiformação, Indústria Cultural, Cultura de massas, Formação Cultural e Emancipação.  

 

Categorias de análise: Semiformação, Adaptação, Indústria Cultural, Cultura de massas  

 

 A educação tradicional geralmente segue em acordo com as exigências da sociedade 

na qual se insere. No Brasil, podemos verificar isso quando observamos a cultura do 

vestibular e das avaliações externas que desconsideram aspectos específicos de cada 

instituição e unidade escolar. O Ensino Médio, que, de acordo com os documentos oficiais, 

tem como um dos seus objetivos a formação integral do indivíduo, em todas as suas 

dimensões, na prática, quando não age em função do mercado de trabalho, acaba 

tornando-se uma fase preparatória para o vestibular. A gestão escolar não é organizada da 

forma preconizada pelos documentos oficiais e pelas tendências pedagógicas progressistas, 

refletindo desacordo entre teoria e prática. As práticas de dominação e controle no universo 

escolar são muitas vezes percebidas pelos estudantes, comumente de forma não muito 

consciente da dimensão do problema, o que pode ser identificado na fala dos egressos, 

agrupados na categoria Concepção e Percepção de Gestão escolar.  

 Podemos perceber, numa primeira análise (descritiva), que a maioria dos entrevistados 

entende a gestão escolar em princípio de forma participativa, e alguns, dentre todos, 

procuraram exercer essa participação, revelando que não havia abertura para tal, imperando 

certo autoritarismo por parte dos gestores em geral (diretores, vice-diretores, coordenadores). 

Sobressaiu-se a percepção e o apontamento da dificuldade de participação dos alunos em 

geral na vida escolar, por todos os egressos entrevistados. A participação era, muitas vezes, 

limitada, controlada e puramente formal, como relatado pelo E5: “Do conselho de classe, eu 

nunca fui convidada. Eu sempre tentei entrar e nunca me deixaram entrar [...] os alunos não 



71 

 

 

 

tinham muita voz. E mesmo que eles tentavam ter eles eram barrados. Isso tá bem claro 

lá.[...] Por exemplo, pra você conseguir vai, tudo que se tinha que tomar uma decisão tinha 

que falar com a diretora, pra você conseguir falar com a diretora você não conseguia falar 

com a diretora”,  e na fala do E7:  “[...] A gente tentava (participar de conselhos e reuniões) a 

gente não tinha poder para isso em dias de reunião a gente não podia nem ir na escola.[...] 

não éramos convidados a gente nunca participava de nada referente a...se tinha uma reunião 

se tinha um conselho a gente nunca era chamado a nossa voz nunca era ouvida”. A 

consciência sobre os mecanismos de poder e uma crítica mais contundente sobre essa questão 

pode-se perceber surpreendentemente na fala do E2: “[...] era uma relação (com a escola) 

meio de polícia e bandido, parecia. Eu não me sentia numa escola pública, eu me sentia num 

pavilhão de um presídio [...] porque querendo ou não a escola pública segue o regime da 

administração, então, ela não dá essa questão de poder pro aluno”.  

Não obstante a todas as mudanças e conquistas alcançadas na área educacional na 

implementação e fortalecimento da gestão democrática, são muitos os problemas e desafios na 

superação de práticas centralizadoras e autoritárias ainda arraigadas nos sistemas de ensino 

público, e essa dificuldade de superação é percebida de forma consciente ou mais ou menos 

consciente pelos egressos entrevistados. A grande maioria das instituições escolares ainda 

seguem o modeloo capitalista e não se libertaram de concepções e práticas pedagógicas 

autoritárias e estanques, que seguem a lógica do controle em detrimento da formação integral. 

Apesar do surgimento de novas tendências educacionais e pedagogias progressistas, a 

tentativa de conciliação das mesmas com o sistema capitalista e a lógica do mercado geram 

conflitos que se refletem no cotidiano dessas instituições, promovendo a renovação e a 

continuidade da semiformação refletidas no ambiente escolar. 

 

(...) a convivência do capitalismo monopolista e instituições democráticas 

exige que o controle social assuma a forma do controle de consciência que 

pretende neutralizar o potencial crítico do indivíduo, assimilando-o ao 

funcionamento do sistema. O resultado é a homogeneização crescente da 

consciência das pessoas, análoga àquela da indústria cultural. A força desse 

controle traduz-se na destruição do indivíduo como pessoa autônoma. 

(GATTI, 2008, p. 30)   

 

Infelizmente, e presente na fala de alguns dos entrevistados, os membros o universo 

escolar, incluindo professores, reproduzem o contexto hegemônico nas instituições escolares. 



72 

 

 

 

Conforme Zientarski & Sagrillo (2011, p.11-12), a escola e seus professores têm reagido de 

forma extremamente vagarosa em relação a um processo mais amplo de transformação da sua 

própria condição, do sistema e da sociedade como um todo. De uma maneira geral, observam-

se algumas experiências de caráter transformador, sem, contudo, se consolidar em uma 

realidade abrangente. Sem nenhum questionamento, muitos professores cumprem papéis 

burocráticos, por ordem do próprio sistema, reproduzindo e estando a serviço da manutenção 

da ordem social vigente. Ainda de acordo com as autoras, a apatia e a desmotivação ocupam o 

lugar de possíveis ações alternativas e transformadoras, e, apesar dos avanços no sentido da 

ampliação da gestão democrática na escolas, eles sentem e sofrem o impacto da política 

educacional e da conjuntura neoliberal como um todo. Esse impacto pode ser percebido no 

fato notório e divulgado do excesso de faltas e licenças na rede pública, fato esse mencionado 

por alguns entrevistados ao relatar o universo escolar. 

A relação conflituosa com os professores pode ser percebida quando os egressos 

discorreram sobre a relação com a disciplina de Filosofia (Categoria: Relação com a 

disciplina Filosofia no Ensino Médio) e, consequentemente, a compararam com as outras 

disciplinas do currículo. Na fala do E6, “[...] eu comecei a pensar (que não existe uma 

verdade única, que existem várias verdades) depois que tive aula de filosofia e fui incentivada 

ao questionamento, porque anteriormente nunca tinha parado para pensar, para refletir 

sobre tal existência das verdades sobre determinados assuntos que foram abordados em aula. 

[...] (as aulas) provocaram uma atitude questionadora, atitude de refletir mais sobre os 

assuntos”. Todos os egressos notaram e relataram que antes do Ensino Médio, a prática do 

questionamento não era incentivada nas aulas, nem era dado voz aos alunos para se 

expressarem voluntariamente. Essa nova forma de aula ocorreu, de acordo com as entrevistas, 

principalmente nas aulas de Filosofia e Sociologia, disciplinas presentes apenas no Ensino 

Médio, na rede pública estadual de São Paulo. Esses mesmos alunos notaram que nessas aulas 

a utilização do Caderno do Aluno (chamado por eles de “apostila”) era um complemento 

aliado a outros materiais e recursos, enquanto que em outras disciplinas sua utilização era um 

pouco maior, o que viam como algo negativo na medida em que era uma prática conjunta com 

a falta de explanação do conteúdo, isto é, a falta de outros recursos e estratégias de ensino, 

conforme a fala, por exemplo, do E3: “...uma das coisas que eu achava ruim era seguir a 

apostila, eu não tinha conhecimento nenhum para determinar isso, mas eu achava muito 

falho as coisas da apostila, achava besta as coisas que se passavam na apostila...então assim, 

eu achava ‘meu, nossa não estou aprendendo nada que eu li na apostila, gente...que coisa 
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besta isso’... já dar a resposta por exemplo ‘página um e dois da apostila respondam isso’, 

não tem explicação da matéria, não tem nada, e depois na outra aula era correção, só 

passava na lousa resposta número um..”  

 A apatia não está presente apenas entre docentes e funcionários da escola; os 

entrevistados apontaram que havia grande falta de interesse de muitos alunos em participar da 

vida escolar de forma ativa, sem que discorressem sobre suas causas. Enquanto que alguns 

egressos buscaram participar da gestão da vida escolar como um todo, os demais refletiram 

uma passividade, apesar da crítica a ela, em relação aos demais colegas na época do Ensino 

Médio. A fala do E6 (“É democrático, porém nem todos querem essa democracia. Muitas 

vezes os alunos também (não querem) e às vezes até os gestores dependendo da forma como 

eles agem com determinada matéria”), embora pareça expressar autêntica criticidade, não 

coaduna com questões feitas ao longo da entrevista sobre seu interesse em participar do 

grêmio estudantil e de projetos escolares, respondendo sempre negativamente, enquanto que a 

fala do E3 também revela um posicionamento crítico e, contraditoriamente, a passividade 

despida de autocrítica: “Eu acho que ela deve ser democrática...eu acho que se a escola, por 

exemplo, desse mais liberdade para o aluno, talvez o aluno pudesse se desenvolver para 

novas [...] no sentido de legislação eu pelo menos nunca fui atrás para saber qual era onde 

eu podia estar ou reivindicar algo”. Em um dos depoimentos, do E4, observa-se um caráter 

contraditório de noção de gestão escolar, revelando certa confusão sobre os papeis de cada 

agente: “eu não concordo por exemplo em total democracia que quando a gente tem 

democracia demais a merda não funciona vai dar merda...eu não acredito assim...eu sou 

totalmente contra totalitarismo não acho que totalitarismo funcione e hoje em dia não vejo 

democracia em nenhuma escola eu vejo totalitarismo porque a direção determina o que vai 

fazer e ponto final. [...]”. 

  Essa crítica sem autocrítica reflete a semiformação que ocorre a partir da estrutura 

contraditória da cultura, que possibilita tanto a adaptação quanto a crítica à sociedade. Na 

maioria das vezes a adaptação tem se sobreposto à crítica. Enxergar a complexidade dos 

grilhões ocorre com grande dificuldade, mesmo quando há o contato com perspectivas que 

contribuam para a construção da autonomia, como parece ser o caso dos estudantes egressos 

entrevistados. A produção de uma consciência verdadeira, conforme Adorno defende como 

papel da educação, está delineada, porém ainda em construção. Essa consciência verdadeira é 

aquela que dá a capacidade ao homem de conhecer e transformar o meio em que vive, é a 

consciência emancipada que faz a crítica mas também se autoavalia. 
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 Sobre o aspecto da indústria cultural, percebe-se também, nos depoimentos dos 

entrevistados (Categoria: Percepção da alienação e/ou autonomia de si e dos outros), alguns 

posicionamentos que revelam certa conformidade com a cultura de massa, diluídas ao longo 

das entrevistas, como por exemplo em falas como: “... mas (determinada disciplina) eu acho 

uma matéria até hoje inútil, eu não usei para nada, certo [...] a gente nunca está interessado 

em uma coisa que não vai fazer” (E4), que retrata a lógica mercadológica e do imediatismo, 

característicos da racionalidade instrumental.  

Em contrapartida, estão presentes nas falas diversas críticas dirigidas à manipulação 

dos meios de comunicação em geral e à alienação, principalmente a de consumo. Percebem o 

poder que os meios de comunicação exercem em diversas esferas da vida das pessoas, como 

na fala do E2: “Querendo ou não a gente vê pessoas alienadas, né. Pessoas não discutem o 

que elas veem. Cheguei a ver uma frase também que eu achei interessantíssima [...] que disse 

que, ‘o homem que não lê nada talvez seja mais informado que aquele que lê um jornal’, eu 

acho que é uma resposta clara que informação é crucial, como ela chega para as pessoas, e 

como ela manipula as pessoas, e como as pessoas se deixam levar por aquilo, se deixam 

influenciar. [...] Não que eu tenha 100% (de cuidado), que às vezes a gente pisa em falso, 

mas procuro tentar ir por um caminho diferente”. Também arriscam definir a ideia de 

alienação, demonstrando conhecimento sobre o tema: “Alienado é ser uma pessoa que se 

conforma com tudo que é lhe é apresentado. Que só é capaz de ver uma única verdade para 

as coisas. Que não abre as portas para o desconhecido, para o novo. É acomodada.” (E6). 

Há também falas relativamente conscientes sobre a falta de neutralidade e a tendenciosidade 

dos meios de comunicação, como por exemplo na fala do E5: “Eu acho que a mídia domina. 

Quem domina a mídia são os que tem mais dinheiro, influência. Por conta disso não é 

democrático. Justamente por a mídia influenciar as pessoas que não tem tanto estudo, vamos 

dizer assim.” 

  Nesse sentido, a maioria acredita ter consciência sobre o fato de serem ao menos 

parcialmente alienados, o que sinaliza certa conscientização sobre o contexto social da 

massificação e da semiformação e, consequentemente, a possibilidade de resistência em 

relação a ele. Podemos perceber esse duplo aspecto em seus posicionamentos, como por 

exemplo na fala do E2: “Eu me considero 50% de cada um (autônomo e alienado). Porque o 

tempo que eu tenho eu não tenho pra ir atrás daquilo que deveria ser de interesse meu e em 

prol da sociedade. Notícias, por exemplo, que eu poderia buscar e não busco, informações 

que eu deveria buscar e não busco. Então eu fecho meus olhos pra determinadas coisas e me 
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foco em outras. Eu acho que é isso, e por saber disso eu acho que eu to sendo autônomo, por 

saber que eu sou 50% alienado, eu sei que eu vou mais pra frente talvez, quando tiver um 

pouco de tempo talvez, me interessar mais, vou lá e vou atrás, acho que é isso”. 

Os entrevistados revelam também certa ciência e conscientização sobre os 

mecanismos de manipulação na sociedade do consumo. Isso é claramente percebido em 

alguns depoimentos, como por exemplo na fala do E7: “[...](por exemplo) 

tecnologia...consumo de tecnologia, porque você está com um celular, o celular está novo, 

lançou no mercado, se você tem dinheiro você vai comprar (...) eu sei que isso é errado, que 

não há necessidade, é mais moderno, tem mais recursos, mas você não usa aqueles recursos, 

é uma coisa que você sabe que você não precisa (...)mas acabo comprando por questão de 

vaidade, ego, e a sociedade ... os grupos sociais que as pessoas convivem, as pessoas tem 

esses aparelhos, você quer acompanhar esse público essas pessoas”, e na fala do E6: “Olha, 

hoje em dia eu acredito que boa parte da sociedade está deixando de ser alienada pois as 

atuais circunstâncias que estamos devido à crise estão fazendo inúmeras pessoas correrem 

atrás da mudança e não se acomodam mais com o que lhe é imposto. Porém, pessoas de 

lugares mais afastados onde a informação chega com mais demora, a alienação é forte 

ainda. Pois é mais fácil de manipulá-las”.  

Em relação à alienação e o perigo das ideologias que levam à barbárie, os 

entrevistados demonstraram algum entendimento sobre seus mecanismos, também, como 

pode ser observado na fala do E7: “(sobre o Holocausto) acho que quem governa, quem 

comanda, quem dá as ordens não é alienado, ele sabe muito bem o que está fazendo... agora 

a massa que é comandada, eles são totalmente alienados, eles não sabem, eles pensam que 

aquilo é o melhor para eles, mas eles não conseguem discernir, eles não conseguem saber 

que aquilo é errado”.  

 Os estudantes egressos demonstraram ter relativa percepção de si e relativa percepção 

sobre o que ocorre ao redor, muitas vezes revelando terem internalizado ideias, 

percepções e impressões que nem sempre se encontram de forma organizada e 

sistematizada. Porém, essa percepção é condição primordial de possibilidade de uma vida 

autônoma. 
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Categorias de análise: Formação cultural e emancipação 

 

Diante das exigências que o mercado impõe à educação, a escola e as disciplinas 

escolares não são atrativas para os estudantes, de um modo geral. Essa falta de relevância 

para os jovens pode ser percebida na fala dos estudantes egressos em relação ao que 

observavam ao redor, em relação aos colegas de classe, um problema que permeia a educação 

de um modo geral, que envolve a falta de identificação com o ambiente escolar e a própria 

educação, problema cujas raízes estão, em grande parte, no seio das questões sócio-políticas, 

na disseminação e proliferação da semiformação e da semicultura. Diante disso, áreas do 

conhecimento como a Filosofia acabam tendo uma relevância menor para a maioria dos 

estudantes, como é observado em suas falas. Os egressos entrevistados são aqueles que se 

interessaram pela pesquisa, e em contribuir para a mesma, ficando assim implícito que são 

aqueles estudantes que se interessaram e/ou construíram um interesse pela disciplina ou pela 

sua área, ao longo do Ensino Médio. Uma mínima pré-disposição é pressuposto para haver 

alguma possibilidade de transformação ou contribuição no sentido da emancipação dos 

sujeitos. 

Apesar de os egressos já estarem cursando ou terem concluído o ensino superior, foi 

tentado separar, na etapa da análise, opiniões e impressões próprias da época do Ensino 

Médio das impressões atuais. Embora seja uma tarefa difícil, as questões foram elaboradas e 

aplicadas para realizar essa diferenciação. 

No entanto, de acordo com algumas falas, os momentos onde a maioria dos alunos 

participavam eram aqueles onde se utilizava o método do debate, onde a questão de “dar voz” 

ao aluno parecia ser crucial, como na fala do E5: “A questão de debate assim, era uma coisa 

que prendia muito os alunos, porque todos colocavam a suas opiniões, né” e na fala do E7: 

“Acho que falta voz para os aluno,s acho que falta voz para as matérias sociais, as matérias 

humanas, é muita teoria e falta prática...você sai da escola, sabe ler e escrever e não sabe 

aplicar isso sozinho... como vou explicar...você não sabe sair da escola e agir como um 

adulto, você vai agir como as pessoas agem você não vai agir sozinho”. 

Todos os alunos afirmaram que a Filosofia trouxe contribuições para as suas vidas e 

profissões (Categoria: Relação com a disciplina Filosofia no Ensino Médio), e a maioria 

procurou dizer como ela teria contribuído, relatando suas experiências, revelando alguma 

consciência sobre seus mecanismos de atuação, como por exemplo na fala do E5: “na aula no 
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primeiro ano de filosofia eu comecei a perceber o que é ser crítico em determinadas coisa, 

coisas que eu não tinha um senso crítico.[...] a aula de filosofia, eu senti um pouco mais de 

liberdade. A professora procurava saber qual era a minha opinião do que ela pensava, não 

colocando a linha de pensamento dela impondo aquilo, você tinha liberdade pra falar, havia 

um diálogo o que era de filosofia. [...]” 

 Com relação à prática educativa, a professora procurou introduzir seus alunos no ato 

de filosofar utilizando para tanto metodologias que possibilitavam o exercício filosófico, 

fazendo uso, principalmente, dos debates e atividades dialógicas. É importante ressaltar que 

foi feito o trabalho de aproximação do aluno com a tradição filosófica, através principalmente 

de leituras e exposições de seus conceitos, sempre entrelaçados e contextualizados com a 

realidade atual, conforme pode-se observar na fala da E1: “[...] lembro que as aulas eram 

bastante expositivas. Nós recebemos conceitos, então a gente discutia vários pensadores de 

determinadas épocas e depois os professores tentavam fazer com que a gente refletisse sobre 

o que acontece atualmente, e se a gente concordava ou discordava de determinado 

pensamento, e a gente realmente tinha que debater. É como se a cada aula a gente evoluísse, 

então na aula passada a gente começou do ponto A, na próxima a gente ia acrescentando 

outras ideias”. Ao discorrerem sobre suas opiniões, concepções e percepções, fica evidente 

que essas falas foram construídas a partir da sensibilização, questionamentos, debates, 

leituras, das atividades ou pesquisas propostas dentro e fora da sala de aula, não se 

caracterizando uma mera reprodução de discursos ou falas enviezadas. 

 A presença de uma formação cultural em direção à emancipação pareceu estar 

delineada em seus depoimentos, ainda que de forma não plena. Apesar das dificuldades 

inerentes à prática educativa, foi observado um avanço em relação ao estágio típico de 

semiformação dos indivíduos. A educação para a emancipação parece ser, em algum grau, 

possível. 
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CAPÍTULO IV – REFLEXÕES PESSOAIS: CONSIDERAÇÕES, 

SUGESTÕES, IMPLICAÇÕES E PROPOSTAS 

 

“A educação tem sentido unicamente como educação 

dirigida a uma auto-reflexão crítica” (ADORNO, 2003, p. 

121). 

 

Neste capítulo, o objetivo é tecer algumas considerações e indicações de possíveis 

caminhos de abordagens concretas que pareçam mais adequadas em direção à realização de 

um projeto emancipatório de educação, com a contribuição do ensino de filosofia. Não há 

aqui, neste dado momento, a pretensão de aprofundamento dessas ideias.  

O homem contemporâneo carece de uma formação cultural (bildung), que lhe 

possibilite sair de seu estado de permanente alienação para um processo de emancipação 

que o liberte das armadilhas da racionalidade instrumental. Apesar das contradições 

inerentes à educação, a formação cultural do indivíduo pode fornecer ferramentas para 

emancipar-se, para tornar-se soberano diante da natureza, como propunha o esclarecimento. À 

educação também cabe o desafio de combater a semiformação, de educar para a autorreflexão 

crítica, de fortalecer uma racionalidade emancipatória, fornecendo a verdadeira emancipação 

do homem que é a produção de uma nova e verdadeira consciência. Essa consciência 

verdadeira é aquela que dá a capacidade ao homem de conhecer e transformar o meio em que 

vive e não somente sistematizar a sua realidade e substituir conceitos, como na racionalidade 

instrumental.  

A educação, assim como pode cumprir a tarefa de reprodução – como é o de costume, 

pode e deve cumprir seu papel na transformação do modo de produção da realidade 

contemporânea, intervindo e realizando-se no sentido da desbarbarização. Isso deveria ocorrer 

por meio do esclarecimento crítico de seus mecanismos, da conscientização, gerando certa 

resistência do educando à lógica posta. A educação está diretamente relacionada a um 

contexto existente, e não é um ideal abstrato a ser alcançado. 

Diante do exposto até aqui, pode-se concluir que a Filosofia não deve ser mais uma 

disciplina escolar a legitimar o status quo, e deve lembrar da exigência obrigatória da 

educação, segundo Adorno: a não repetição de Auschwitz, ou seja, a não reprodução da 

barbárie. 
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Para além do resultado desta pesquisa, podemos dizer que algumas experiências 

mostram que as dificuldades enfrentadas pelos educadores da Filosofia, embora semelhantes 

as das outras disciplinas, podem ser também revertidas em favor da experiência formativa: 

pensar o ensino de filosofia com base na Teoria Crítica também pressupõe identificar e 

apontar nos educandos as suas sementes de inquietação e de resistência à realidade instalada, 

uma possibilidade de emancipação diante de ideologias poderosas, para fazer com que tomem 

consciência e desnaturalizem o óbvio. Não podendo prescindir de seus conteúdos clássicos, 

mas tendo em vista que a filosofia no Ensino Médio não estará formando filósofos 

profissionais, o ensino de filosofia deve levar em conta que, dentro do seu limitado espaço de 

tempo e recursos, precisa criar e dinamizar sempre que possível. Há práticas possíveis que 

cumprem esse papel, e os próprios estudantes podem fornecer indicações de caminhos e 

abordagens mais adequadas, o que foi um dos objetivos dessa pesquisa. 

 

4.1- A necessidade de libertação da própria filosofia: o problema do academicismo  

 

Pensar numa proposta de ensino de filosofia na conjuntura da contemporaneidade 

brasileira deve ter em perspectiva o possível em detrimento de idealismos que não transpõem 

o campo da crítica: “Nós temos que atuar nas instituições existentes, impulsionando-as 

dialeticamente na direção dos novos objetivos. Do contrário, ficaremos inutilmente sonhando 

com instituições ideais.” (SAVIANI, 1996, p.51). Diante de um passado de colonialismo em 

toda a sua história, é necessária e urgente a transformação da vida social brasileira que vá à 

raiz de suas demandas (cf. DOURADO, 2010, p. 136). 

Para a realização dessa referência, a filosofia deve partir para o campo, ao invés de se 

fechar em academicismos que não transpõem os muros das universidades. No meio 

acadêmico há um conservadorismo que ainda prevalece em seu território, em praticamente 

todos os seus âmbitos. No âmbito da cultura, por exemplo, a universidade não é apenas 

instrumento de transmissão, mas de manutenção dos hábitos dominantes.  Ainda permanece a 

idéia de “(...) uma Universidade apolítica, afastada das comoções sociais, distanciada da luta 

pela emancipação nacional.” (SODRÉ, 1996, p.125 apud DOURADO, 2010, p. 118). Dussel 

(2000) já afirmou que somente chegamos à universalidade se partirmos de uma parcialidade, 

dos que estão de fora, dos que têm seu ser negado. Deixando-os de fora, o discurso é seletivo 

e abstrato, não universalizável, resultando em segmentações problemáticas.  
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A tradicional segmentação da filosofia na academia é visível também nos próprios 

departamentos que separam uma disciplina/curso sobre o ensino de filosofia das 

disciplinas/cursos de filosofia conteudista e especializada, muitas vezes de forma 

segregatória, dificultando, academicamente, a vinculação dos importantes cursos/disciplinas 

sobre o ensino de filosofia à própria filosofia. Não há uma plena integração entre ensino e 

pesquisa, gerando uma dicotomia entre aqueles que se dedicam à pesquisa e aqueles que se 

dedicam apenas ao ensino. Essa dicotomia gera juízos de valores e certa hierarquização que 

situa o professor numa posição inferior à do especialista, pois este tem o prestígio enquanto 

aquele é visto como um reprodutor/divulgador do conhecimento produzido por este. 

Nesse ambiente acadêmico conservador, é muito comum a prática conhecida por 

“eruditismo”, de fazer referência a inúmeros autores, utilizar bibliografia em muitas línguas, 

concatenar várias ideias, mobilizar uma infinidade de teorias, conceitos, noções e sistemas, 

com, muitas vezes, pouco ou nenhum resultado concreto, em termos de aplicação na 

sociedade (cf. FEITOSA, 2004, p.87-99). Os conteúdos passam a ser um fim em si mesmo 

sem que haja qualquer compromisso desses conteúdos com a interferência, aprimoramento e 

transformação além dos muros da academia. Os eruditos academicistas realizam trabalhos 

especializados e compartimentalizados, mas míopes em sua visão do que vai além do meio 

acadêmico. Esse eruditismo acadêmico não parece ter impacto significativo e útil sobre a vida 

social, contribuindo apenas para manter o erudito acadêmico fora do território fértil da 

realidade. 

A filosofia clássica que fora tradicionalmente europeia na maior parte de sua história 

e, hoje, é também norte-americana (cf. PANSARELLI, 2002), não é expressão da realidade 

dos povos latino-americanos. Qualquer tentativa de introduzir novos pensadores e ideias não-

clássicas, esbarra no conservadorismo acadêmico. O filósofo que não faz parte do enredo 

universitário e dos seus trâmites institucionais torna-se apenas um “livre-pensador”, 

desvinculado da “autêntica filosofia”. 

A relação entre filosofia e a universidade deve ser repensada em prol da adequação 

desta convivência. Dourado (2010, p.111) diz que  

 

há aqui um lugar desde onde pensar a Filosofia e (a) Universidade enquanto 

exercício e espaço de construção de conhecimento: reconhecer que o 

conhecimento precisa servir aos homens e mulheres, posto que não há outra 

tarefa que ele possa realizar. Qualquer projeto de “usar” o conhecimento 
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para controlar a natureza, explicitar a “verdade” intrínseca das coisas, seria 

exercício que só teria finalidade aos humanos e, desde o início, fadado ao 

insucesso dada a fragilidade da condição humana diante da natureza.  

 

O filósofo do nosso tempo “se transformou no homem erudito do passado aceitando 

como sua tarefa o revisitar e o refinamento da tradição filosófica sem que isso vá além dos 

interesses do Estado, bem como do Mercado” (ibidem, p.113). Para mudar essa configuração, 

o filósofo precisa realizar uma autorreflexão e olhar para além dos muros universitários, 

deixar de lado o preconceito com as pesquisas e cursos sobre o ensino de filosofia dentro e 

fora da própria universidade, e aplicar os conhecimentos filosóficos em prol da sociedade. A 

universidade poderá ser sua aliada.  

 

Assim, de dentro da universidade, o filósofo que não se rendeu, tem como 

tarefa manter abertos os portões da universidade para que ela seja lugar da 

movimentação dos corpos, espaço de decisões políticas e criações culturais 

de corpos que se encontram. Deste modo o filósofo não terá a cultura diante 

de si, mas será parte efetiva dela. (ibidem, p. 115) 

 

 

Diante disso, é urgente que a produção de conhecimento nas universidades não 

continue a servir à lógica do mercado e do poder dominante, esquecendo de enfrentar as 

outras dimensões da vida humana, em detrimento do bem comum. Deve-se realizar a 

conciliação entre o desenvolvimento tecnológico e erudito, com o desenvolvimento social. A 

universidade precisa transpor os muros e se tornar uma universidade transacadêmica (cf. 

D´AMBROSIO, sem data). 

Felizmente, parece que a discussão sobre um estreitamento entre pesquisa e ensino, 

entre temas tradicionais e temas atuais, entre pesquisa e divulgação, parece estar crescendo e 

adentrando os muros da academia. Pensadores do meio acadêmico estão tratando do tema em 

artigos e palestras. A própria discussão sobre o tema no meio acadêmico (vide Feitosa, 2004, 

Dourado, 2010, D´Ambrosio, e outros) já significa um grande avanço na reflexão e em 

direção à revisão sobre seu universo.  

 

4.2- Propostas emancipatórias no contexto educacional brasileiro: Sobre o que ensinar e 

como ensinar de forma mais significativa no nível médio 
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É indispensável envolver os conhecimentos estritamente filosóficos (específicos) com 

conhecimentos teóricos educacionais (técnicos, didáticos, metodológicos) na abordagem da 

temática do ensino de filosofia. É preciso fazer uma “filosofia do ensino de filosofia” 

(GALLO, ano 1,  n. 3, p. 8), aliando teoria e prática, cuidando para que a prática não caia no 

enviesamento ideológico-doutrinário, como alertam Severino (1986) e Cortella (2009). 

Um princípio que os professores de Filosofia devem adotar pra si é o de lutar pela 

valorização da função docente no ensino básico e sua especificidade. Como mencionado na 

Introdução, separar filosofia de ensino de filosofia e professor de filosofia de filósofo é um 

equívoco, cometido inclusive por alguns professores de filosofia, no seio de sua prática. Gallo 

& Aspis (2009, p. 59-61) apontam a necessidade da superação dessa distinção, pois a lógica 

da produção filosófica é mais complexa e dialética que a distinção entre processo (ensinar a 

filosofar) e produto (ensinar filosofia), devendo ser indissociável a presença de ambos na 

educação básica. De acordo com Rodrigo (2009, p. 79-93), os professores devem abandonar a 

postura passiva que muitos assumem ao abrirem mão de realizar intervenções importantes, 

para então assumirem a postura e a função de reformuladores do discurso filosófico original, 

que está a certa distância cultural do estudante do nível médio, cabendo ao professor a 

mediação para diminuir tal distância; nesse sentido, o professor é um pesquisador, ao ser 

produtor de um conhecimento reformulado, e mediador, ao mediar esse processo de 

aproximação do estudante com a filosofia. A autora aponta ainda que, embora seja um 

discurso que se caracteriza pela simplificação didática, esta pode ser superada ao se construir 

instrumentos capazes de conduzir à autonomia intelectual do estudante, como o contato direto 

com os textos filosóficos, através de recortes, deixando de se restringir aos manuais. Assim, 

ocorre o contato direto com o pensamento dos filósofos, possibilitando uma vivência 

reflexiva, preparando o estudante para a autonomia intelectual. 

O equívoco dessa distinção entre ensino de filosofia e filosofia leva a outros equívocos 

ainda maiores, como o de tratar o currículo e a metodologia do ensino de filosofia, quando se 

enfatiza apenas o saber histórico (a filosofia), apenas pela dimensão da História da Filosofia, 

conteudista, usando recortes de sua história seguindo apenas a linha do tempo, limitando o 

ensino desta disciplina, deixando de contextualizar conhecimentos à luz das questões atuais; e 

também um outro equívoco, que advém de uma tendência de focar em habilidades e 
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competências, esvaziada de conteúdos, quando se enfatiza desmedidamente o processo de 

filosofar. 

 

Nossa proposta consiste em um ensino de filosofia em que cada estudante 

tenha a possibilidade de experimentação do pensamento filosófico. Mas isto 

não prescinde, de forma alguma, do conhecimento dos conceitos, de como 

eles foram produzidos historicamente por filósofos de carne e osso, que 

viveram seu tempo e enfrentaram seus problemas. (GALLO & ASPIS, 2009, 

p. 61) 

 

O propiciamento de “experiência de pensamentos” parece ser a mais lúcida estratégia 

para seu ensino, guiando metodologias e estratégias. Lorieri (2014, p. 35-36) propõe um 

ensino de filosofia investigativo, que provoque o exercício do pensamento para resolução de 

problemas com o auxílio dos grandes filósofos que já se dedicaram a essa tarefa. O intuito é 

aproximar as vivências dos alunos com os temas e problemas filosóficos, para que, com isso, 

eles consigam perceber que a filosofia está diretamente ligada a problemas humanos, aos 

quais eles pensariam novas formas de solucionar, construindo mais autonomia em relação ao 

exercício do pensamento. As experiências de pensamento tem em seu bojo dar voz aos 

estudantes, sem prescindir dos saberes filosóficos e textos filosóficos. Gallo & Kohan (2000, 

p. 195) observam que  

 

Não podemos pretender que todo jovem venha a ser filósofo (num sentido 

profissional), mas é importante que todo jovem, ao ter contato com a 

filosofia, possa desenvolver experiências de pensamento, aprendendo a 

reconhecer e a produzir, em seu nível, conceitos, a fazer a experiência da 

crítica e da radicalidade sobre a sua própria vida, a desenvolver uma atitude 

dialógica frente ao outro e ao mundo e, fundamentalmente, possa aprender 

uma atitude interrogativa frente ao mundo e a si mesmo. (itálico nosso)   

 

É importante ressaltar que os conteúdos e problemáticas devem ser contextualizados 

com a atualidade e emergirem do cotidiano, a partir da realidade dos estudantes, mesmo que 

temáticas periféricas. Sem isso, deixam de ser significativos para os mesmos. À luz do 

cotidiano e a partir dele, entrelaçados com o saber filosófico e vice-versa – o importante é 

estabelecer e dar continuidade nessa relação. A filosofia periférica parece ser mais 

significativa e emancipatória para os estudantes, pois parte dos anseios, problemáticas e 

necessidades desses sujeitos.  
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Outra observação importante é a de que há diferentes métodos de filosofar e de 

ensinar, cabendo ao professor experimentá-los, reelaborá-los e aperfeiçoá-los continuamente, 

já que assumir um método específico de ensino poderia ser estanque, enquanto que o 

“espontaneísmo” absoluto por parte do professor e alunos também não é salutar e não 

oportuniza a experimentação do pensamento, pela falta de aprendizado substancial (cf. 

GALLO & ASPIS, 2009, p.71-72). O que se mostra mais eficaz é a utilização de estratégias 

de ação e coordenadas que sempre se revisam e se coadunam com a especificidade do 

universo da prática.  

O planejamento prévio e o replanejamento diários também são necessários pois a 

dinâmica de cada aula dita seus encaminhamentos. Não se ignora e nem se minimiza as 

mazelas do sistema, porém todo engajamento pressupõe persistência frente aos obstáculos 

encontrados, até mesmo para superar as próprias mazelas do sistema. 

Segundo Aspis (2004), antes de nos preocuparmos em que o aluno seja crítico 

(finalidade para a qual todas as disciplinas contribuem), devemos ensinar o aluno a enunciar 

problemas, a desenvolver argumentação, elaborar problemas e trabalhar conceitos; a aprender 

e comparar conceitos; e até mesmo poder chegar a criar um conceito original. Isso deve ser 

feito com respaldo de todo o pensamento filosófico.  

Gallo (2007, p.15-36.) aponta as etapas de um ensino filosófico que construa 

experiências de pensamento, a experiência com o pensamento conceitual, uma “oficina de 

conceitos”: sensibilização, problematização, investigação e conceituação. Todas essas etapas 

devem ser planejadas e replanejadas se necessário. A etapa “sensiblização” é o afetar o aluno 

para pensar o tema, para que se sintam envolvidos e inclinados para problematizarem. Utiliza-

se elementos como filmes, pinturas, esquemas, desenhos, gráficos, músicas, poemas, etc, que 

sejam do universo cultural dos estudantes. A etapa “problematização” precede o estudo 

filosófico propriamente dito, é a formulação do problema a ser investigado, é a transformação 

do tema em problema, demonstrado através de questionamentos elaborados juntamente aos 

alunos. “O problema não pode ser um falso problema ou um problema alheio, externo a eles” 

(ibidem, p. 26). A etapa “investigação” é a busca de ferramentas conceituais na história da 

filosofia, o estudo ou aprofundamento filosófico, através de textos filosóficos para a solução 

do problema, isto é, compreendê-lo racionalmente, através de textos filosóficos originais e 

comentados. É a construção de um discurso (argumentação). A etapa “conceituação” é a 
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efetivação do ato filosófico, isto é, recriar e criar um novo conceito. O conceito passa por um 

novo processo de pensamento e argumentação. Assim, o aluno participa e desenvolve a 

experiência filosófica.  

Nessa sugestão de proposta, os estudantes são convidados a pensar por si mesmos, 

desenvolver seu pensamento crítico e criar seus conceitos, dando significado à sua formação 

escolar, possibilitando a intervenção no mundo. A experiência concreta objeto desta pesquisa 

corrobora esse sentido do ensino de filosofia no ensino básico, porque se pautou nesses 

princípios, métodos e nos referenciais que vão de encontro de um ensino emancipatório. 

Embora não tenham sido postos em prática com facilidade e nem no grau e modo idealizados 

e planejados, ainda assim teve como resultado certo grau de contribuição na construção da 

autonomia dos estudantes, sujeitos sociais................................................................................ 

 

4.3- Conclusão 

 

Diante do cenário onde a educação escolar e familiar ainda refletem e reproduzem o 

contexto da indústria cultural e da semiformação onde a gestão democrática da escola pública 

no Brasil não se efetiva de forma plena, por conta do contexto no qual a sociedade está 

inserida, não seria possível concluir que a educação por si só irá realizar a transformação 

preconizada por diversos pensadores e educadores. Entretanto, sob pena de nada mudar, 

devemos acreditar que toda a crítica deva ser construtiva e indicativa de caminhos possíveis, 

cuidando para não cair em idealismos estéreis. Pela mesma razão, essa ideia também deve 

transpor o campo da crença e se transformar em ação. 

Na perspectiva da Teoria Crítica, é sabido que um projeto educacional não pode ser 

pensado desvinculado de um projeto social mais amplo. Mas, dentro dos limites nos quais se 

encontra a educação formal, pensar em maneiras de se realizar uma formação cultural mais 

próxima de uma formação para a autonomia, conscientização e emancipação, parece ser o 

meio mais próximo de promover as condições de possibilidade de uma intervenção dos 

sujeitos a médio e longo prazo em um projeto social. É preciso, no entanto, que governos, 

órgãos, Ongs e instituições em geral, bem intencionados, não caiam no erro de implementar 

políticas públicas e sociais sem promover um debate educacional em nível estrutural.  
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Nesse sentido, não é possível chegar a outra conclusão que não a de que o ensino de 

filosofia e a disciplina Filosofia na escola de ensino básico fazem-se necessárias  para que o 

indivíduo que passe pela escola seja humanizado, não segundo valores dogmáticos e 

dominantes, como por muito tempo se viu na escola e como ainda acontece, mas segundo o 

conceito de emancipação exposto nesta dissertação, favorecendo – não somente ela, mas 

notadamente com ela - uma escola que se paute num ensino laico, valorizando e ressaltando 

os valores críticos do aluno formado através de uma transformação do senso comum ao senso 

crítico-filosófico, e que seja espaço de: discussão crítica, debates, e lutas por direitos iguais 

para um mundo melhor, conforme os desafios educacionais, sociais e culturais. 

Sem dúvida, essa conclusão se pauta na experiência concreta abordada nesta pesquisa, 

da qual fiz parte como docente – e, agora, como pesquisadora. Não somente na minha 

experiência, mas na dos estudantes egressos que relataram partes de suas percepções sobre a 

mesma, estudantes oriundos da escola pública, que sofrem as mazelas não só do sistema 

educacional, mas de toda a realidade histórico-social. A intervenção do ensino de filosofia é 

percebida de forma consciente ou mais ou menos consciente pelos egressos entrevistados, 

conforme o exposto. A maioria dos estudantes egressos, em suas entrevistas, transitaram entre 

consciência e alienação, do outro e de si, refletindo um movimento dialético de estar inserido 

na dinâmica social e de pensar a realidade. Porém, é perceptível uma inclinação maior em 

direção à autonomia e emancipação do que a atuação e permanência de uma 

semiformação. O saldo é positivo e encorajador. Portanto, a contribuição da disciplina 

Filosofia na emancipação do jovem do Ensino Médio é verídica, pode ser observada em 

algumas experiências e, principalmente, pode ser preconizada. Há muito o que desenvolver e 

aperfeiçoar, pois a prática foi permeada por entraves de ordem estrutural e outras 

problemáticas que interferem e escapam ao controle do professor e que ocorre com a maioria 

dos professores. O importante é realizar a autorreflexão e o planejamento para que seja 

possível operar alguns ajustes possíveis. 

Por mais que haja modelos e metodologias pedagógicas e de ensino para orientar e 

respaldar a práxis docente, o que é legítimo e necessário, deve haver também a prática da 

auto- reflexão, auto-avaliação e da autonomia no cotidiano do professor, cuidando para que 

não respalde sua prática num enviesamento ideológico. A questão da formação do professor, 

embora não discutida nesta dissertação, é intrínseca à ideia de formação cultural e 

emancipação dos sujeitos, pois só se contribui para uma educação emancipatória, mesmo que 
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em partes, se houver previamente (formação universitária) e também na práxis docente (por 

meio da educação informal ou formação continuada) essa mesma formação; e, quando não 

houver (comumente devido à formação especializada, técnica, sem a dimensão humanística 

que se baseia na historicidade), é urgente identificar sua ausência para então buscá-la, sob 

pena de reproduzir os elementos que geram e perpetuam as mazelas sociais e repetem a 

barbárie. 

 Acredito, com base no exposto ao longo desta dissertação, que os professores 

deveriam assumir a autonomia de seus fazeres pedagógicos junto com seus estudantes no 

universo escolar, dado que o contexto histórico, da comunidade e outras especificidades são 

diversos e variáveis, revelando o quanto devemos ter claro questões sobre qual o sentido de 

educar, o que desejamos atingir e como podemos atingir nossos objetivos de uma educação 

democrática e emancipatória, sem perder de vista as limitações da conjuntura sócio-política e 

outras contextualizações, realizando o diálogo entre adaptação e autonomia. Os problemas e 

entraves estruturais de um modo geral, limitam sua prática, mas é possível realizar um 

trabalho que resulte em pessoas com uma formação cultural menos ajustada ao status quo, 

embora seu campo de atuação e alcance não sejam ainda o que é necessário para uma 

sociedade menos desigual. Se não se pode mudar o status quo inteiramente pela educação, 

tampouco se pode ser conivente com ele.  

Esse trabalho docente também deve ter em perspectiva o currículo oculto e o formal, 

dialogando com ambos, e ir além da simples transmissão de conteúdos – mas tendo os 

conteúdos como base, para não cair no erro do discurso da aquisição de competências e 

habilidades como a prioridade da educação formal. 

Trata-se de lembrar sempre o que Adorno disse no texto “Educação após Auschwitz”: 

“A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação” (ADORNO, 

2003, p.119). Educar para a emancipação e autonomia é afastar o automatismo, o 

sonambulismo, a passividade, que geraram fatos históricos tão bárbaros como o Holocausto. 

Sujeitos que caminham para uma emancipação mesmo que parcial, com a contribuição de 

uma educação escolar salutar, não obedecem cegamente a ordens como Eichmann fez na 

Alemanha nazista6, pelo contrário: refletem e questionam sobre elas. 

                                                 
6 Sobre essa temática discorre  a obra Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAFahUKEwjG86mMxNzHAhVBHJAKHSH7Bsw&url=http%3A%2F%2Fwww.direitobrasil.adv.br%2Farquivospdf%2Frevista%2Frevistav62%2Fartigos%2Ffe1.pdf&usg=AFQjCNEs9HqcA8Wz0ypmPLT2lK0ifpcHdQ
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Trata-se de educar dentro de uma racionalidade emancipatória, num universo onde os 

educadores se mobilizem no sentido de transformar alunos em sujeitos significativamente 

capazes de atuarem autonomamente na sociedade através de sua consciência emancipada, 

visão bem diferente da lógica por trás da racionalidade instrumental, discutida por Adorno em 

sua obra.  

Portanto, trata-se de dar as condições de possibilidade para uma educação política, já 

que a própria construção de uma verdadeira política depende de sujeitos emancipados e que 

possam intervir politicamente. Saber problematizar, ter direito aos próprios problemas. 

Gramsci (1978) afirma que os intelectuais são elementos imprescindíveis, tanto à hegemonia 

da classe dominante como à contra-hegemonia proletária e, nesta última perspectiva, uma 

saída para os educadores e a educação seria acreditar nos professores como intelectuais 

transformadores, educadores sociais e políticos, que, através da linguagem da crítica e de 

outras  estratégias, podem promover mudanças. 

O ensino de filosofia pode dar o pontapé inicial (e há experiências que demonstram 

isso) e fazer despontar pensadores periféricos, autênticos sujeitos sociais que refletem além 

dos muros universitários.  
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ANEXOS 
 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Entrevista nº. 1, realizada em 04/05/2014 

 

 

 

 

 

Pesquisador: Fale um pouco do seu perfil, sua idade, a região onde você mora, poder aquisitivo da sua 

família, se você acha que isso interfere alguma coisa nos seus estudos, fale um pouco também sobre sua 

vida agora. Você se formou em 2010. O que você fez de lá pra cá?  

 

Entrevistado 1: Meu nome é E1, eu tenho 20 anos. Moro na região do bairro x, zona norte de São 

Paulo. Em relação ao poder aquisitivo de minha família Atualmente meu pai trabalha, eu também, eu 

faço estágio. Isso interferiu nos meus estudos porque eu sempre estudei em escola pública, e o que meu 

pai conseguiu fornecer de diferente pra mim foi um curso de idiomas, desde que eu era pequena até eu 

chegar na adolescência. Estudei em escolas públicas algumas boas e outras ruins. Os professores eu 

sentia muita diferença sabe? De uma escola pra outra. E depois que eu sai da escola eu fiquei 

preocupada em entrar em uma universidade pública porque eu sabia que ia ficar apertado pro meu pai 

pagar mais essa despesa. E aí logo que eu sai eu fiquei muito feliz porque eu consegui entrar né na 

Fatec e vou concluir agora o curso de Turismo que levou 3 anos e meio pra fazer lá. 

 

P: Agora a gente já sabe seu perfil. Agora vou perguntar relacionado a escola, vou me adentrar mais em 

relação a isso. Como era sua relação na escola pensando no Ensino Médio principalmente. Como era 

sua relação? O ambiente? Você gostava da escola ou não? Porque gostava ou não gostava? Você 

participava de algumas coisas na escola? Ações? Programas? Não sei se tinha Grêmio? Como era sua 

relação com a escola de um modo geral? 

 

E1: Olha, eu estudei no [Escola X] e no colegial eu fiz um bom quadro de amigos e eu me apeguei 

muito a eles, então uma das motivações de eu ir pra escola feliz era de ir encontrar meus amigos. Eu 

também tive bons professores lá que faziam muita diferença no meu dia a dia, mas em relação ao 

ambiente da escola eu não gostava muito, eu achava que era um ambiente muito violento e a Direção 

mesmo achava que eles eram muito difíceis de lidar, eles não tratavam os alunos com respeito e eu 

sentia isso na pele. E eu estudei por lá desde a oitava série até o terceiro colegial por cinco anos e eu 

não vi, eu vi só algumas melhorias em relação ao quadro da Direção, mas eu sentia que o clima era 

muito violento...  

 

P: Explica mais a questão da violência, como assim a escola era violenta? 

 

E1: Ah, os próprios alunos quando eu estudava lá eu lembro que eu via muita briga isso que eu 

estudava no período da manhã. Então as pessoas já iam pra lá dispostas a brigar, por exemplo, nove 

horas da manhã que era nosso intervalo e eram pessoas jovens assim, sei lá, adolescentes entre 14 e 15 

anos e também pela localização da escola por você ver que está perto da periferia talvez isso interfira, 

mas não um fator assim crucial não é determinante, porque é uma escola da periferia tem que ter briga. 

E lá eu me sentia mal, eu me sentia até insegura na escola por causa disso, então eu me apegava muito 

aos meus amigos e aos professores que eu tinha lá. 
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P: Em relação a gestão democrática na escola, o aluno tinha voz? Como você sentia em relação a isso? 

 

E1: Eu acho que quando eu tava terminando o colegial lá acabou no terceiro... então quando eu tava no 

terceiro colegial pra sair já eu senti que o aluno começou a ganhar mais voz na escola. Eu lembro que 

nós organizamos um festival de talentos e eu lembro que a campanha ela foi aceita pela Direção pelos 

professores, porque a gente precisava da permissão deles pra fazer as coisas, e também a escola sempre 

teve grêmios e coisas desse tipo e os alunos foram ganhando espaço ao longo do tempo, mas em 2010 

foi quando eu mais senti diferença. 

 

P: Você percebia se havia abertura de espaço e participação? Por exemplo, em reuniões escolares, 

conselhos de classe, era divulgado, vocês reivindicavam isso? Como que era? 

 

E1: Não, pelas lembranças que eu tenho nós não tínhamos essa participação laica nem era tão divulgado 

essa questão do conselho e reuniões, eu lembro que tinha reuniões escolares que, por exemplo, minha 

mão participava eu cheguei a ficar com ela em algumas, mas era uma coisa muito mecanizada então as 

questões que eles discutiam era comportamento do aluno, por exemplo, não era nada diferente nenhum 

projeto nada assim. 

 

P: E você já percebia isso? Você percebe agora ou naquele momento que você estava lá participando? 

 

E1: Já, a partir do segundo colegial eu já comecei ter uma outra visão e já conseguia notar. 

 

P: A sua relação com as disciplinas na escola. Quais disciplinas te chamaram atenção por afinidade? Ou 

então porque gostava do professor. Quais as disciplinas que você mais gostava e que tem boas 

lembranças e por que? 

 

E1: Bom, as disciplinas que eu mais gostava na escola eram todas das áreas de humanas, eu sempre tive 

bastante dificuldade com exatas é isso. além de eu ser péssima em exatas eu gostava muito de idiomas e 

no colegial eu tive oportunidade pela primeira vez de estudar filosofia e sociologia, e artes eu também 

gostava muito e essas três disciplinas me chamavam muito a atenção, pela abordagem, pela 

metodologia eu gostava muito. 

 

P: Bom já que você tocou nesse assunto então vamos aprofundar um pouquinho. Dê algum exemplo 

nessas três disciplinas dessas abordagens que você acha que te chamou atenção, que funcionava pra 

você e para outros alunos. O que funcionava e o que não funcionava?  

 

E1: Eu lembro que quando a gente começou a ter aula de sociologia foram levantadas várias questões 

em relação ao sistema, por exemplo, como a gente, qual era nosso comportamento dentro da sociedade? 

Qual era nosso papel? Quais nossas expectativas? E naquela idade eu nunca tinha parado pra pensar 

nisso, então era uma coisa nova pra mim. Então me chamou muita atenção, e eu lembro que eu tive 

professores muito bons também. O quadro de professores no [Escola X] sim, tinham alguns que você 

via que estavam, já estavam um pouco cansados e outros que já tinham todo o gás pra te motivar e pra 

te ajudar com também essas descobertas, porque, é uma idade que você tá passando por várias 

mudanças. Então eu lembro que sociologia me chamou atenção por isso, pra eu tentar entender qual era 

meu papel dentro da sociedade, que eu realmente tinha um papel. E filosofia antecedeu isso, eu lembro 

que a gente teve aula de filosofia antes, e aí eu comecei a refletir o principal, eu comecei a ter noção do 

quanto seria importante essa reflexão sobre qualquer tema. 

 

 

P: Como era a postura do professor? Você acha que essa postura interferiu pra motivar você? Ou só as 

perguntas em si? Tinha algum método que o professor utilizava? 

 

E1: Eu lembro que as perguntas em si já eram bastante chamativas, o método eu lembro que a gente 

usava apostilas do governo na época e além das apostilas os professores passavam outras atividades, 
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então outros textos que a gente discutia em grupos ou então individualmente, depois apresentava qual 

conclusão que a gente tirou sobre determinado assunto. Em sociologia e filosofia era assim na maioria 

das vezes, e nas outras a gente só seguia as apostilas sem muita dinâmica. 

 

P: Em relação a metodologia e recursos utilizados na aula de sociologia, filosofia e artes, as três que 

você apontou. O professor ficava muito na aula expositiva, lousa, ou utilizava outras formas? 

 

E1: Tinha uma mescla, eu lembro que usava bastante lousa sim e era uma aula bastante expositiva. Eu 

lembro de um aula de sociologia. Nas três.  Eu lembro que tinha uma aula de sociologia que nós 

tínhamos que levar a letra de uma música que a gente gostasse, que de alguma forma trouxesse algum 

tema, algum debate social. E todo mundo levou e então o professor ele conseguiu se aproximar do 

universo de cada uma através da música e conseguiu discutir algum ponto alguma questão que o aluno 

quisesse levantar, então ele deu liberdade pro aluno interagir.  

 

P: E nas aulas de filosofia? 

 

E1: Nas aulas de filosofia eu lembro que as aulas eram bastante expositivas. Nós recebemos conceitos, 

então a gente discutia vários pensadores de determinadas épocas e depois os professores eles tentavam 

fazer com que a gente refletisse sobre o que acontece atualmente e se a gente concordava ou discordava 

de determinado pensamento, e a gente realmente tinha que debater. É como se a cada aula a gente 

evoluísse então na aula passada a gente começou do ponto A, na próxima a gente ia acrescentando 

outras ideias. 

 

P: E você acha que essa metodologia funcionava? Você tem alguma critica a ela? Positiva ou negativa? 

Faria diferente? Acha que deveria ter sido de uma outra forma? 

 

P: Eu acho que sim. A única coisa que eu faria diferente, eu não sei se a escola era o momento ideal né, 

com os recursos da escola. Seria ter mais filmes, mais músicas, mais coisas interativas, porque as vezes 

se o aluno ele não tá motivado e se é um tema que ele não consegue ter tanta afinidade ele fica 

intimidado. Então eu via muitos alunos, eu tava presente numa aula que era boa pra mim e pros meus 

amigos que conseguiam refletir com mais facilidade e os outros alunos estavam meio que 

perdidos...fazendo número, sabe então... 

 

P: Se fosse uma aula então com outros recursos?  

 

E1: Talvez eles se interessariam e conseguiriam... 

 

P: Agora vamos focar um pouco na filosofia. Fala um pouco mais dessas aulas de filosofia, no 1º no 2º 

no 3º, se você sentiu que houve uma construção, você sentiu uma evolução em você mesma, na sua 

turma? Suas impressões de um modo geral. 

 

E1: Sim eu tive a mesma professora nos três anos, eu me lembro que no primeiro ano foi um choque, 

porque, a gente nem imaginava qual seria o papel da disciplina e eu tive um grupo de amigos que eles 

tinham mais afinidade e gostavam muito da disciplina como eu. Então ao longo do tempo eles 

conseguiram construir um pensamento crítico. Nós abordamos vários temas, eu não vou lembrar de cor 

de todos eles... 

 

P: Você consegue lembrar de um ou dois? 

 

E1: Eu lembro da bioética...To tentando lembrar de algum outro. A gente assistiu um vídeo que a 

professora nos apresentou e também foi outro choque, porque, a gente não tinha noção de como eram 

produzidos certos produtos cosméticos, depois disso nos levou a refletir se tudo que a gente consumia 

se realmente a gente estava se importando com a matéria prima. 
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P: Isso fez você refletir? 

 

E1: Fez muito. Depois eu comecei tentar a achar cosméticos que não fossem testados em animais, por 

um bom tempo eu usei, não tudo, não vou falar que tudo que seria mentira, mas eu usei bastante coisa 

relacionada a cabelo e a maquiagem que não fosse testada, porque vem discriminada na embalagem. 

Agora minha memória é péssima eu lembro de alguns autores como Sartre que nós estudamos, Freud 

também e vários outros. 

 

P: Ainda em relação à filosofia. Então você lembra alguns conteúdos. Além dos conteúdos o que ficou 

pra você quando finalizou o ensino médio, da filosofia? 

 

E1: Depois que eu finalizei o ensino médio eu fiquei até um pouco triste porque no curso que eu escolhi 

eu escolhi fazer turismo, eu sabia que as discussões que teriam envolvendo filosofia elas seriam poucas, 

e também o que eu levei foi o pensamento crítico então hoje em dia pra tratar de algum assunto novo ou 

antigo eu tento manter uma posição neutra e ver ambas as partes ver o contexto da história e isso 

realmente é que eu levei. 

 

P: Então você aplica isso no dia a dia? Dá um exemplo. 

 

 

E1: Assim, na situação cotidiana assim, qualquer coisa, com discussões, por exemplo, trabalho em 

equipe então geralmente é bem fácil você ver pessoas se desentender e às vezes é por um motivo 

pequeno sabe? Então a postura que eu tenho é de manter a calma mesmo que os ânimos estejam 

exaltados e aí vejo quem tá defendendo o que, pra gente conseguir chegar numa.... então eu tento 

manter essa postura, minha mãe até fala que eu sou tranquila demais, mas é porque eu realmente aplico 

isso, aço que pra mim funciona essa forma de você, se você tem um problema, parar, refletir e ver a 

melhor forma de lhe dar com ele, às vezes na é a forma que você espera, mas você precisa pensar antes 

de agir sabe. 

 

P: Você se considera senso comum? O que você acha do senso comum? Você lembra desse conceito? 

 

E1: Lembro. Lembro que o senso comum ele faz parte do bom senso numa pequena escala. Ele tem 

participação, mas o pensamento crítico é mais demorado às vezes é mais difícil chegar a essa parcela. 

Eu sinto que em muitos casos eu faço parte do senso comum sim por opção e alguns outros eu tento ser 

mais reflexiva. 

 

P: Você se considera alienada? Parcialmente alienada? 

 

E1: Sim, parcialmente. 

 

P: Como você sabe disso? 

 

E1: Parcialmente, em relações políticas, por exemplo, eu gostaria de me dedicar mais, estudar mais, e 

às vezes eu me prendo desculpa da rotina, minha rotina é corrida então eu não vou me aprofundar 

nesses assuntos por causa disso, mas na verdade eu poderia e meu projeto é mudar essa visão e essa 

abordagem também pra deixar de ser assim, porque parcialmente eu sou alienada sim. 

 

P: O que você acha da política de um modo geral? 

 

E1: De um modo geral eu acho o que falta pra gente é senso crítico, então, o que eu mais ouço é, ah eu 

não vou votar porque a política desse país não anda, porque a gente só tem ladrão, na verdade não, a 

gente precisa se informar e estudar mais a fundo. Então se a gente tem uma opinião contrária de algum 

candidato, por exemplo, ou de algum partido, a gente tem que saber defender o lado oposto e realmente 

ver qual lado a gente prefere, não pode se anular sabe!? 
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P: Então você é contra anular voto? 

 

E1: Sim. É eu acho que isso é você ser acomodado sabe, você ficar ali no seu cantinho quieto e falar e 

os outros vão resolver por mim, quando na verdade você mesmo tá anulando sua possibilidade de agir. 

 

P: E você passou a pensar assim quando? Agora ou na época da escola? 

 

E1: Na época da escola já, no colegial a gente tinha essa visão. 

 

P: Porquê? Isso veio de casa? Foi da escola? Como que você passou a ter essa visão? 

 

E1: Alguns parentes. Tenho alguns tios que, tenho um tio que já foi candidato a vereador, então ele 

sempre comentou muito sobre política né nos nossos encontros. E também quando a gente começou a 

ter aula de filosofia e começou a despertar esse olhar crítico e fez muita diferença, comecei a ter esse 

pensamento a partir desse momento.  

 

P: Você acha que a filosofia ajudou nisso um pouco? 

 

E1: Sim. 

 

P: Você consegue hoje separar o que veio da filosofia e o que não veio? Em relação ao seu pensamento 

crítico a todo esse seu posicionamento crítico perante a sociedade? Em relação até à política? Ao seu 

dia a dia, cotidiano? Você consegue diferenciar, separar? Você acha que ela fez a diferença? 

 

E1: Fez. Pra mim pessoalmente, particularmente fez muita diferença. Eu talvez eu até desenvolvesse 

esse tipo de pensamento crítico, mas levaria mais tempo. Então, como a abordagem foi feita eu tinha 15 

anos na época que eu comecei ter aula de filosofia, e minha cabeça não era a mesma claro, eu era mais 

imatura na época, mas fez muita diferença eu sempre levei isso como uma verdade pra mim. Fez 

diferença. 

 

P: E quais são as disciplinas que mais ajudaram a formar esse seu pensamento crítico?  

 

E1: Filosofia, sociologia, história também, essas três acho que foram a base pra mim. 

 

P: O que você acha das manifestações do ano passado (2013)? 

 

E1: Eu acho que as manifestações...eu não vou falar que elas foram positivas e nem negativas, mas eu 

acho que foi um momento que os jovens foram as ruas, não só os jovens, mas pessoas de todas as 

idades e eles mostraram que o povo não tá dormindo. Então assim, teve muito vandalismo no meio e 

isso manchou a imagem das manifestações, mas foi um convite pra quem nunca tinha participado ou 

pra quem nunca tinha pensado nos assuntos que eles abordavam, por exemplo, como tarifa de ônibus. 

Foi um convite das pessoas participarem e verem que elas tem um papel na sociedade e que elas podem 

lutar e que isso depois vai render resultados pra elas. Eu era neutra na época né, até cheguei a ir em uma 

manifestação, mas não participava de nenhum bloco nada assim, não era nada organizado, fui mesmo 

como curiosa pra ver como funcionava. 

 

P: Sobre religião. Você tem alguma religião? Qual  sua visão sobre isso? 

 

E1: Não tenho e isso é uma coisa que ofende muito a minha mãe. 

 

P: Você não tem desde quando? 

 

E1: Eu não tenho, foi tudo na mesma época, desde quando eu era criança na verdade, quando eu tinha 

10 anos eu frequentava igreja católica, e ai eu fiz catequese que isso leva 1 ano né, e depois disso tem a 
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continuação, você pode receber a hóstia quando você vai na missa, se você quiser você pode fazer 

crisma...e eu optei por não fazer crisma. Eu optei na época porque eu achava mó chatice, não porque eu 

tinha algo contra a igreja, não era assim. Depois na mesma fase quando eu tinha 15 anos eu comecei a 

refletir mais sobre eu mesma, sobre como eu era, e o mundo ao meu redor, eu decidi que eu ia ficar 

neutra também. Eu não queria ser levada por ninguém, então eu pensava assim, se eu for ter uma 

religião eu vou querer estudar sobre o que cada uma prega pra depois eu continuar. Então, a católica, 

por exemplo, foi uma que eu não quis continuar e não me interessei por nenhuma outra, isso é uma 

coisa que é meio que uma briga lá em casa, porque, a minha mãe ela frequenta e ela acha que você 

precisa segurar em alguma coisa pra sabe pra você... 

  

P: E você não pensa como ela? 

 

E1: Não, acho que não. Acho que se a gente faz algo, por exemplo, bom pra alguém tem que ser 

pensando na troca que você e não que você vai receber uma recompensa depois. 

 

P: Você percebeu que já estava pensando dessa forma quando? 

 

E1: A partir dos meus 15, 16 anos e isso não mudou até hoje. Foi no período do colegial, eu tinha 

amigos que eu conseguia ter essas discussões fora de aula e também nas próprias aulas de filosofia eu 

lembro que nós chegamos a abordar esse conteúdo. 

 

P: Então você acha que já tinha uma pré-disposição, então as aulas, os debates com os colegas 

ajudaram ou não? Surgiu nesse momento? 

 

E1: Contribuiu muito pra mim, antes era como se eu tivesse algo adormecido, então antes eu apenas 

não gostava, e depois eu comecei a refletir e ver que tinham outros possibilidades.  

 

P: Você falou no começo sobre sua relação com a escola. Para você, como é o papel da escola? Como 

deve ser? 

 

E1: Bom, acho que no geral o papel da escola além da gente, de vocês conseguirem alfabetizar o aluno 

e expandir os horizontes assim, abrir a cabeça do aluno a reflexão, acho que esse é o grande papel da 

escola, mas também tem que haver contribuição de casa. É muito mais fácil você deixar a criança o 

adolescente lá e esperar que ele seja educado totalmente por quem está lá, mas às vezes isso não 

acontece, às vezes como a gente debateu aqui sobre alunos que não estão interessados, eles continuam 

frequentando e prejudicando quem quer aprender. Acho que o papel da escola é instruir a pessoa a ter 

esse pensamento reflexivo e também sempre buscar, se aprimorar, se aperfeiçoar, estudar mais. 

 

P: Como você acha que é a participação do aluno? Como deve ser a participação do aluno na escola? 

 

E1: Eu acho que ativa. O aluno não pode se deixar levar por tendências ou então, por exemplo, ele tem 

dificuldade em alguma coisa em alguma matéria, por exemplo, alguma disciplina, ele não estudar, então 

ele desistir já no começo do curso falando que não vai conseguir, eu acho que ele tem que passar por 

cima disso e ser ativo, ser ativo em debates, ser ativo em pesquisa, em grupos. 

 

P: A escola precisa ter regras ou não? O que você acha? 

 

E1: Sim a gente sempre tem algumas regras de convivência, por exemplo, e na escola existe aquela 

ideia de hierarquia onde que o professor ele é a autoridade dentro da sala e os alunos eles estão lá pra 

aprender também e respeitar o professor que é correto, então essa hierarquia deve existir, mas ela não 

deve ser imposta de uma maneira é, não sei, de forma a deixar os alunos com medo sabe!? Então, por 

exemplo, eu frequentava escola e o que eu sentia lá era um ambiente assim violento por parte da 

direção, eu acho que isso não deve haver, acho que deve haver sempre o diálogo de ambas as partes. 
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P: Quem deve fazer as regras da escola? 

 

E1: Eu acredito que as regras assim triviais a direção pode não fazer uma lista mas quando o aluno 

entra na escola ele tem que saber até onde ele pode chegar e de resto se houver alguma novidade, se o 

aluno achar que algo não tá fluindo como deveria pro bem coletivo ele também poder opinar e mostrar 

isso, às vezes acontece do aluno enxergar alguma coisa que a direção não viu antes. 

 

P: Qual seu papel na sociedade? 

 

E1: Eu acho que eu tenho muitos papéis assim. Quando eu to estagiando eu tenho um papel de no caso 

servir o público, quando eu to em casa eu tenho outro papel que é com minha família, com meus 

amigos quando to na rua eu acho que o meu papel é ser colega e sempre tenho que colaborar com o 

próximo e também que eu tenho que ser mais informada, tenho que lutar pelos meus direitos, defender, 

em participar mais da política que é uma coisa que atualmente eu não faço, mas gostaria. 

 

P: E do que você falou, você faz? Fora da política, você exerce esse papel mesmo? 

 

E1: Sim. Exerço, às vezes fica até meio chato, porque, eu sinto que eu tenho meio que uma forma de 

me inserir nos locais, então é como se a gente tivesse vários personagens né, a gente não se comporta da 

mesma forma em casa e no trabalho, por exemplo, e eu vejo que eu tento ao máximo exercer pras coisas 

funcionarem. 

 

P: Alguma conclusão, alguma coisa a falar? 

 

E1: Não, acho que a entrevista foi muito boa e que ficou claro o quanto que a filosofia contribuiu pro 

meu pensamento crítico. 
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Entrevista nº. 2, realizada em 04/05/2014 
 

 

 

Pesquisador: Fala um pouco sobre você. Onde você mora? Se é periferia ou não? Poder aquisitivo da 

sua família? O seu poder aquisitivo? Qual sua idade? 

 

Entrevistado 2: Meu nome é E2, tenho 20 anos, sou estudante de Direito. Tenho uma família, vamos 

dizer assim, bem montada vamos dizer assim pros padrões normais que é considerado normal, moro no 

bairro x, desde que eu nasci eu moro pra cá no bairro x, é isso. Meu poder aquisitivo é razoavelmente, 

eu consigo comprar aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho desejo de fazer e comprar, não que eu 

tenho muitos anseios de ir e adquirir alguma coisa, mas eu consigo comprar aquilo que me faz falta, que 

me é necessário. 

 

P: Isso desde criança ou não? Sempre foi assim? 

 

E2: Não. Quando eu era pequena minha mãe tinha uma estabilidade financeira boa. Ela trabalhava na 

empresa x que, então, tinha uma estabilidade financeira boa até, considerada classe média alta, mas 

depois ela foi demitida aí a situação ficou um pouco difícil aprender a lidar com isso, mas quando você 

é criança você não tem essa visão né, você sempre acha que todo mundo está a seus pés você sempre 

pode comprar aquilo que você quiser, você pode ter aquilo que você quiser e não é assim. 

 

P: Mas isso, essa adaptação não foi um grande problema pra você? 

 

E2: Não, não. Não tive grande problema. Foi fácil até eu me adaptar. 

 

P: Qual a sua relação com a escola em que você estudou, você estudou nela desde quando? 

 

E2: Não, não estudei nela desde sempre. Eu estudei nela na 6ª série até o ensino médio, na 5ª série eu 

estudei na antiga escola y. 

 

P: Qual era sua relação com a escola? Você se identificava com ela? Quais os problemas e coisas boas 

que você via na sua escola?  

 

E2: Acho que o principal problema, o meu problema, pelo menos o meu problema pessoalmente era a 

timidez sempre fui tímido desde pequeno sempre fui o oposto do meu irmão e minha mãe que são, 

gostam de falar, e na escola eu sempre nunca gostei né, acho que nenhum aluno gosta de ir pra escola 

acordar cedo eu acho que mata qualquer pessoa, mas em relação às matérias eu fui gostar mesmo de no 

ensino médio que eu tive filosofia e sociologia foi as matérias que eu mais me adaptei, mais gostei, a 

estrutura da escola não era boa não considerava boa a estrutura era muito fraca, tanto é que na minha 

sala quando teve chuva, chuva forte ficou tudo alagado, isso no segundo andar. 

 

P: Mas isso é algo específico daquela escola ou da escola em geral? 

 

E2: Eu não tenho informações quanto a outras escolas, mas minha mãe da aula ela é professora também 

no escola z, e em dias de chuva recentemente a quadra de esportes ficou totalmente alagada, parecia 

uma piscina, piscina esportiva. Eu acho que as estruturas básicas das escolas estão uns caos por falta de 

planejamento é total. 

 

 

P: E com os funcionários da escola, como que era a relação? 

 

E2: Era uma relação é complicado falar, mas era uma relação meio de polícia e bandido parecia. Eu não 
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me sentia numa escola pública, eu me sentia num pavilhão de um presídio. Por exemplo, na própria, eu 

tenho amigos que estudaram na Etec x, lá não tem muros, não tem, então, não tem nada que cerca o 

aluno poder sair na hora que ele quiser. Eu acho que essa liberdade dá ao aluno a possibilidade dele sair 

ou não da escola, dá essa opção dele querer estudar ou não eu acho importante pro crescimento pessoal 

dele. 

 

P: Você acha que ele tem maturidade pra isso? 

 

E2: Ele não tem maturidade, mas eu acho que você tem que ensiná-lo da pior forma querendo ou não. 

Essa liberdade parece boa mais ao mesmo tempo é uma questão que quem tem mais maturidade 

consegue controlar. 

 

P: Você via naquela época a escola como um ambiente democrático? 

 

E2: Não. Nunca foi democrático na escola. 

 

P: Você pensa isso hoje também ou pensava naquela época? Porquê? 

 

E2: Penso. Eu penso. A escola, bem, a própria estrutura da escola é como eu disse...parece um presídio. 

O professor querendo ou não ele vai entrar na sala, não vou falar todos né, mas a maioria não tenta ser o 

colega do aluno que eu acho essencial pro professor, pra você saber levar uma sala você tem que ser 

amigo do aluno, você não ver ele como inferior, tem que querendo ou não como igualdade, tem que ver 

com alguém que você pode auxiliar, porque, o aluno tem muitos problemas familiares. Querendo ou 

não ele vai numa escola às vezes pra fugir do que ele tem em casa. Às vezes ele fica fora o dia inteiro 

de casa por causa disso. 

 

P: Então a escola poderia ser um ambiente mais acolhedor? 

 

E2: Mais acolhedor, poderia. A escola tá muito, é muito, é um regime muito estranho parece. Hoje que 

eu vejo eu olho pra traz é um regime muito estranho que era pra ser, é pra ser um lugar que você teria o 

prazer de ir buscar alguma coisa, não você ter medo de ir entendeu, você ficar preso. 

 

P: Você acha que esse sentimento que você tinha era só seu ou muita gente também o tinha? 

 

E2: Então, por eu ser tímido eu achava que o sentimento era só meu, não conversava com muita gente, 

conversava com poucos, então eu nunca cheguei a questionar isso com alguém, mas essa questão de 

sentimento ou não eu acho que a maioria vê a escola hoje em dia como um local obrigacional, vou lá 

vou cumprir horas vou sair e pegar meu diploma e acabou. 

 

P: Você participava ativamente de eventos na escola, decisões? 

 

E2: Não, nunca participei porque eu não via essa interação entre aluno e escola. Também não 

procurava, porque, pelo que eu podia observar eu via que não tinha interação, essa questão de grêmio 

estudantil, por exemplo... 

 

P: No seu ensino médio você viu acontecer o grêmio? 2009, 2010? 2011? 

 

E2: Não teve, não teve. Eu cheguei a ver no ensino fundamental que é a 5ª e 8ª série. 

 

 

P: E você acha importante o grêmio estudantil? 

 

E2: O grêmio estudantil é importante, mas ele tem que ter uma força maior dentro da escola, ter uma 

força participativa maior ele não tem esse tipo de poder querer influenciar querendo ou não, eu acho 
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que... 

 

P: Ele não tem porque não vai atrás ou porque não é dado? 

 

E2: Ele não tem porque não é dado, porque querendo ou não a escola pública segue o regime da 

administração, então, ela não dá essa questão de poder pro aluno, acho que querendo ou não o aluno... 

 

P: Será que isso é só um problema da administração, será que não tem também a questão do próprio 

grêmio não ter consciência? Ou não houve orientação para eles? 

 

E2: Não havia orientação no grêmio, não havia orientação, eu cheguei a participar um tempo na outra 

escola que eu estudava na 5ª série do conselho de classe que teve, o que eu cheguei a perceber foi 

professores, diretores, coordenadores e uma mesa separada pra alunos e só alunos, e alunos querendo 

eles iam falar e não tinham voz ativa, ninguém aceitava a ideia deles, acho que é porque a questão de 

maturidade é uma questão muito associada a idade, querendo ou não as pessoas acham que porque você 

é pequeno, ou você tem uma idade inferior a sua você não viveu o suficiente pra saber o que você quer 

e o que você não quer, eu acho que isso inibe um pouco as pessoas a aceitar ideias controversas de 

alguém que não tenha uma idade cronológica maior. 

 

P: O que você mudaria na escola pública? Pensando no que você viu. 

 

E2: Mudaria tudo. Vixi, eu daria vários se quisesse, mas primeiramente colocaria baixo como eu falei, 

tiraria os muros, implementaria laboratórios também, colocaria mais áreas de lazer, oportunidade de 

aluno aprender um curso diferente, um curso de arte, eu queria isso na minha escola coisa que eu não 

tive, um curso de música, uma coisa diferente, uma coisa diferenciada, não tem, não tem. Não adianta 

mascarar a verdade e falar que tem. Não existe isso. 

 

P: O que deveria ser a escola, para você? Escola ideal e possível? 

 

E2: Eu sei que é utópico, mas além de ser um ambiente que você aprenderia seria um ambiente que 

você exerceria suas atividades, como posso explicar, seus, eu não tenho a palavra correta me fugiu a 

palavra, aquilo que você se relaciona melhor. Por exemplo, eu tenho amigos que se fossem aprender 

tocar alguma coisa, se tivessem tido oportunidade de vivenciar aquilo eu acho que estariam bem 

melhor, estariam em orquestras... 

 

P: Seria um espaços além das aulas normais, tradicionais? 

 

E2: Além das aulas, isso. Porque, é o que eu falei parece obrigacional aquilo. Até pro governo que tá 

hoje a escola é um negócio de obrigação, é o que tá escrito na constituição, tem que ter escola pública, 

então vamos criar escola pública e acabou. 

 

P: Os alunos então não encaram a escola como algo deles, encaram como obrigação? 

 

E2: Não. Encaravam como obrigação. Eu encarava assim por exemplo. Eu e alguns amigos meus mais 

próximos que eu cheguei a conversar encaravam assim. 

 

P: Tirar os muros, para você, seria uma forma de tirar esse clima de obrigação, de prisão? 

 

E2: A escola não pode ser um ambiente que prende o aluno, que tem que mostrar que vai deixar 

fechado lá e você sair determinado horário, tem que der um ambiente que faz o aluno querer ficar lá 

dentro entendeu, eu acho que tem que ser assim. Além dos muros tem que ter uma atividade a mais pra 

poder, não sei, talvez, mas posso até falar errado...ela deve trazer o aluno até ela entendeu, e não o 

aluno ter que ir buscar ela. 
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P: Você acha que esse tipo de coisa, essas faltas, essas ausências, as coisas que você tá relatando, 

explicam, por exemplo, vandalismo na escola, desinteresse? 

 

E2: Também, acho que também. Eu não vou culpar 100% a escola, porque, tem problema familiar 

também, o vandalismo também é uma forma de você falar, gritar pro mundo querendo ou não, mesmo 

eles não tendo consciência do que estão fazendo de aquilo ser o que é, pichar, a pichação, aquilo é uma 

forma de se expressar querendo ou não, pode ser destrutiva, é destrutiva mais... 

 

P: Isso é uma opinião sua ou você escutou alguém falando ou você percebeu alguma coisa desse tipo? 

 

E2: Não, acabei de criar, para falar a verdade. Eu pensava naquela época sobre a questão da, por 

exemplo, foi na Etec já então eu vi um modelo diferente, eu gostei do modelo, aí eu fui pra escola 

pública se vê algo totalmente diferenciado, então naquela época eu já pensava daquele jeito. 

 

P: Comparando a sua universidade com o ensino médio, estruturalmente falando. Há esta liberdade, 

você gosta? Percebe diferenças? 

 

E2: O que eu percebi aqui é que quem paga mais tem coisas, tem algo melhor. Foi o que eu percebi. 

Querendo ou não o curso de direito que eu faço é caro, eu tenho que desembolsar um valor alto pra 

conseguir pagar. Eu fui em outros campos, tem campos por exemplo, aulas de fisioterapia que é do 

amigo meu, na nossa sala tem ar condicionado, é tudo novo, cadeira estofada, a dele, é cadeira de 

madeira, não tem ar condicionado, ou seja, no calor eles passam o eu diabo não deveria passar por isso. 

 

P: Qual era a sua relação com as disciplinas do Ensino Médio? Com quais você mais se identificava? 

Qual foi a mais importante pra você? Por quê? O que mais te encantava? Detestava? Qual mais não 

gostava? Não identificava? 

 

E2: Gostava mais de filosofia, sociologia no ensino médio né. Na 5ª a 8ª série eu não pensava muito 

sobre qual matéria eu gostava mais. Na verdade era indiferente eu tirava, eu considerava, pelo menos 

considero boas notas né, que era uma média razoável 8 ou 7, mas pra mim era obrigacional aquilo, eu ia 

fazia minha obrigação acabava. 

 

P: E no ensino médio? 

 

E2: No ensino médio não. No ensino médio eu gostava, tinha determinadas matérias que eu me 

identificava mais, que era filosofia no caso, sociologia. Eu gostava, eu não entendia disciplina x, mas eu 

gosto, eu gostava de aprender, eu achava o professor querendo ou não todos os alunos detestavam ele, 

mas eu achava ele um bom professor, acho que talvez porque ele parecia comigo... 

 

P: Você abria essa sua opinião pros outros ou guardava pra si? Já que todo mundo não gostava, como 

você disse. 

 

E2: Quando havia possibilidade de falar eu falava, eu acho ele um bom professor talvez...eu assumia, 

eu não tinha problema de falar ou deixar de falar. 

 

P: É importante se identificar com o professor para também se identificar com a disciplina, ou a coisa 

pode estar desvinculada? 

 

E2: Acho que importante a gente se identificar com o professor e o professor se identificar com o aluno, 

eu acho isso bem importante. Porque são seres humanos querendo ou não. Não é só o papel professor 

aluno, eu não sou seu mestre, você também tem que ensinar, somos humanos e temos nosso defeitos, 

nossos problemas, às vezes eu acho que o meu problema é maior que o seu, mas talvez o seu problema 

seja maior que o meu, uma coisa pequena é maior e influencia em um monte de coisa. 
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P: O que você via na escola no ensino médio? Como era essa relação professor aluno? E da parte dos 

alunos com os professores? 

 

E2: Eram bem poucos professores que tinham essa relação com o aluno. Os alunos também acho que 

por um processo querendo ou não de anos e anos de um professor que tratava com desdém ou não, o 

aluno queira menos, vamos dizer assim, não é um termo correto que eu não acho que uma disciplina de 

uma escola pode influenciar na decisão de alguém é mais inteligente que outra pessoa, mas eu acho que 

ele agia com desdém em relação a você não entendeu a matéria então você é mais, desculpa o termo que 

eu vou falar meio chulo mas, você é mais burro você não me interessa, eu vou focar naqueles que tão 

entendendo... 

 

P: Comparando com a universidade, isso acontece ou a relação é totalmente diferente? 

 

E2: Na universidade é diferente porque, como eu posso explicar, o professor ele também não tá nem aí 

pro aluno na verdade, essa é a verdade também, mas você tá pagando querendo ou não, então o 

interesse é seu. No caso a escola pública você tá lá por obrigação. 

 

P: Mas você acha que pelo fato de pagar também é diferente é diferente da escola pública? 

 

E2: É diferente. É diferente, é diferente. Minha prima, por exemplo, estuda em escola particular. É 

totalmente diferente o ensino dela, ela vai por obrigação também, normal. Meu tio ele dava 

recompensas pra ela, caso ela tirasse uma boa nota, eu acho isso errado. Você vai induzindo a criança a, 

mais é o sistema que a gente vive, querendo ou não é assim que a gente vai vivendo. 

 

P: Então, o problema não é só a escola pública? É a educação em geral ou as escolas em geral? 

 

E2: Escolas em geral. 

 

P: Cursinho é um pouco diferente da aula regular, mas mesmo assim você acharia que daria pra ser um 

pouco parecido com cursinho? 

 

E2: Daria, acho que daria. Acho que daria, acho que o número de aluno em sala também é muito 

grande, também isso daí teria que ser alterado, devia ser um pouco menor, pra poder dar possibilidade 

das pessoas falarem. Aproximação maior com o professor. 

 

P: Então você vê isso como um fator que influencia a relação professor aluno? 

 

E2: Isso, acho que agora pensando nesse momento né, nesse exato instante, eu penso que a escola devia 

ter um espaço pra um psicólogo conversar com os alunos talvez, que quisesse procurar, conversar 

alguma coisa. Ás vezes, talvez. Eu não sei, mas eu acho que a escola pública deveria. Querendo ou não, 

quem são os maiores criminosos, os maiores criminosos perdão, os que cometem crimes de assassinato 

e tal estudaram na escola pública. Você não vem ninguém que cometeu um crime assim estudar numa 

escola particular, pelo menos eu não vejo, eu... 

 

P: Você acha que a nossa sociedade é democrática? É aplicado o que está na Constituição, igualdade 

para todos? 

 

E2: Constituição ela é utópica demais, não existe... 

 

P: São os pobres que cometem mais crimes, tem uma explicação histórica pra isso? 

 

E2: Pela necessidade pelo desejo de querer alguma coisa que você vê no meio de comunicação, que 

você vê alguém adquirindo, o mundo hoje tá caro, o mundo hoje as pessoas não valem pelo caráter que 

elas tem, mas pelo que elas podem comprar ou não, elas querem se inserir nesse sistema. 
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P: Então você acha que a sociedade ela, como você descreveria a nossa sociedade? 

 

E2: Uma mentira talvez. Ah. Um monte de coisa, por exemplo, como posso explicar, com 

relacionamento entre as pessoas, eu acho que é uma questão de falsidade, você trata o seu chefe bem 

por uma questão lógica, você não quer ser demitido, é uma questão hierárquica querendo ou não nas 

empresas. Você não vai poder falar o que pensa, você também é inibido a poder falar aquilo que você 

acha ou deixa de achar. 

 

P: E a questão da igualdade entre as pessoas? Entre todos os membros da sociedade? 

 

E2: Não há igualdade, não há justiça, não hoje. 

 

P: E isso é responsabilidade de quem? Porque isso ocorre? Você consegue entender porque? Ou você 

só percebe que isso existe mas não sabe as causas? 

 

E2: Deixa eu pensar um pouco aqui...A causa eu acho que é um pouco o desinteresse público, 

desinteresse de quem tá em cima e daqui de baixo também. 

 

P: Você acha que a educação tem algum papel sobre isso? Tanto pra ajudar como pra causar isso? 

 

E2: Tem um papel fundamental... para criar, querendo ou não mostrar o caminho. Não que eles vão te 

empurrar prum caminho, mas te mostrar tipo, é como se você, é como aquela velha frase meio clichê de 

filme arte marcial, mas a frase que diz: “Aprenda o caminho, depois descubra seu próprio caminho”. Eu 

acho que é isso que a escola tem que fazer entendeu. 

 

P: Ela já faz isso ou não? 

 

E2: Não. Ela não faz, ela ignora. Ela ignora tudo, ela ignora problema pessoal, ela te treina pra ser o 

funcionário, querendo ou não a escola treina você pra ser um funcionário. Pro mercado de trabalho. 

 

P: E você acha que ela deveria ajudar em que sentido? Não pro mercado de trabalho? 

 

E2: Poderia criar líderes e não escravos, vamos dizer assim. Então ela cria pro mercado. O que eu 

queria dizer era no mercado no sentido de aceitar sua condição inferior entendeu. Ela cria você pro 

mercado inferior, ela não cria você pra ser alguém importante. 

 

P: O que seria ser alguém importante? 

 

E2: Socialmente falando, assim social é usar um terno e uma gravata, talvez seria alguém importante, 

alguém que, um advogado... 

 

P: Mas isso é importante pra você? 

 

E2: Não. Pra mim não. Não pra mim. Mas eu to falando assim baseado no sistema capitalista que a 

gente vive. 

 

P: O que você acha do sistema capitalista em linhas gerais? 

 

E2: Eu acho que é. Eu penso assim, nós evoluímos tanto a ponto de criar uma sociedade pra não viver 

num meio em que um rouba a comida do outro, um mato o outro pra sobreviver, mas ao mesmo tempo 

é isso que acontece de uma maneira mais formal, querendo ou não... 

 

P: De uma forma velada? 
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E2: Velada. Eu acho que o capitalismo é uma forma, aquele que lá que te lá  em cima, aquele que tem 

um poder aquisitivo melhor, aquele que não tem um poder aquisitivo tão bom vai padecer querendo ou 

não. 

 

P: Qual deveria ser o papel da escola nessa sociedade? Configurada desse jeito que você descreveu? 

 

E2: Eu acho que o papel da escola seria a transformação...do aluno mas...pra poder criticar melhor, 

pensar melhor. Pra ser o líder talvez, pra ser um líder não ser dominado. Vamos dizer assim. 

 

P: Pra não ser dominado eu tenho que dominar?. 

 

E2: Pra não ser ovelha, não, não, você não precisa ser o lobo, mas não precisa ser ovelha também. Seria 

um meio termo. Seria o cão pastor vamos dizer assim. 

 

P: Então quando você fala em ser um líder você não fala em ser um dominador? 

 

E2: Não eu não to falando dominação, o que eu quis dizer assim é um líder no sentido capitalista, o que 

ela cria hoje é alguém pro mercado de hoje. Mas o que eu queria que a escola criasse era pessoas que 

tivessem, como eu diria, eu não lembro o filósofo que disse, não uma solidariedade mecânica e sim 

orgânica uma coisa em prol, um em prol do outro, não eu faço em prol meu, entendeu!? 

 

P: Mas mesmo assim teria que haver hierarquia, porque, ter um líder é algo já hierárquico. Você 

defende que haja uma hierarquia, mas não de dominação. É isso? 

 

E2: Não de dominação. Diferença de um líder para um chefe, acho que seria essa. 

 

P:  Fala mais sobre filosofia e sociologia, do que você gostava mais nessas aulas? 

 

E2: A dinâmica, sociologia tinha muita dinâmica. Dinâmica. Professor chegou, teve uma aula que eu 

achei até interessante. O professor chegou com um monte de bexiga né. Deu uma bexiga pra cada um e 

um aluno ficou no meio, aí ele fez uma roda e um aluno no centro e o pessoal fez uma volta em volta do 

aluno e todo mundo chegava com a bexiga e pressionava contra quem tava no centro. Eu não cheguei 

entender nada porque ele fez isso, mas depois ele explicou, que é a maneira como a sociedade aplica os 

métodos dela no indivíduo, entendeu? Querendo ou não você sofre coerção do que tá em volta de você. 

 

P: Você acha que isso faz com que o aluno aprenda mais? 

 

E2: Faz, ele não aprende por obrigação, ele aprende por prazer. 

 

P: Se não tiver prazer na aula, não gostar do professor, não se identificar, o que acontece? 

 

E2: Você desinteressa, você cabula aula, como eles faziam... eu cheguei fazer uma vez, mas eu não 

lembro qual disciplina que era. 

 

P: Mas você não se interessava por algumas disciplinas, por não haver esses elementos? A 

Proximidade? 

 

E2: Era uma coisa massante, então, uma matéria chata se torna mais chata ainda se alguém não souber 

lidar com ela. 

 

P: Por isso que envolve também a figura do professor e também da metodologia? Você falou de 

brincadeiras, dinâmicas, você acha importante também metodologias diferenciadas? É isso? 
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E2: Professor com aluno. Isso. Metodologias diferenciadas. Tem que ser diferenciada. Não aos 

conteúdos, mas a maneira de se explicar a matéria o conteúdo. Não o conteúdo em si, mas a maneira 

que você passa ele... 

 

P: A maneira que se passa um conteúdo é importante? 

 

E2: Isso. Se você ficar como antigamente era decoreba, você ficar martelando aquilo na cabeça você vai 

aprender, mas de uma maneira que você vai esquecer depois. Se você aprende de uma forma que é, que 

você brinca com o professor de uma maneira diferente eu acho que você nunca vai esquecer aquilo, de 

uma maneira ou de outra... 

 

P: O que é filosofia? O que era, pensando no que você via naquele momento? 

 

E2: Eu lembro da primeira aula de filosofia que eu tive, foi sobre René Descartes, sobre uma frase que 

falava, “Penso, logo existo”, a partir daí foi crucial, totalmente diferente a filosofia me ensinou a ser 

crítico a ter um senso de uma liberdade de expressão diferenciada, talvez. 

 

P: E essa consciência tinha naquela época ou não? Ou só agora? 

 

E2: Eu tinha anteriormente, mas eu achava que era maluco por ter entendeu. Por exemplo, questionar... 

 

P: Anteriormente às aulas? 

 

E2: Anteriormente. Até as disciplinas na grade curricular, por exemplo, a questionar tudo que eu vejo 

certo... 

 

P: Você já fazia isso? 

 

E2: Fazia. Mas eu achava que era maluco eu falei, eu pensava que eu tinha que aceitar do jeito que era e 

acabou, ponto final. 

 

P: Então a filosofia contribuiu como? 

 

E2: Ela veio como, ela percebeu que eu não tava louco entendeu. Foi como se fosse  um psiquiatra e 

chegou pra mim e falou, você não tá maluco, você tá pensando certinho. Eu tinha pensamento 

anteriormente de te a matéria eu pensava assim, o que eu vejo o que eu toco, é real? Existe mesmo?  

 

P: Você já fazia questionamentos? 

 

E2: Até sobre Deus também. Deus existe? E se ele não existir? O que vai acontecer comigo? O que eu 

devo fazer? Eu pensava isso? Eu evitava assumir, eu ficava com medo. Eu falei, eu devo tá ficando 

maluco. Eu pensava desse jeito. 

 

P: Então a filosofia contribuiu pra você perceber o que? 

 

E2: Perceber que o mundo é subjetivo, ele não é objetivo. O mundo não, uma realidade em volta é uma 

coisa subjetiva, a realidade humana é subjetiva. 

 

P: Como que eram as aulas? 

 

E2: Era debate. Era uma forma de debate, uma forma de dar espaço pro aluno poder falar. Eu achava 

importante também. Dar o espaço de poder chegar levantar a mão, poder falar o que você pensava, 

mesmo que seja uma fantasia, uma loucura talvez. Quem nunca foi louco nessa vida... 
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P: Lembra de algum outro conteúdo, de alguma aula, por conta de algum método ou estratégia diferente 

que te marcou? Que você acha que funciona, vamos dizer assim, nas aulas? 

 

E2: Nas aulas eu...eu acho que ela abriu um pouco meus olhos e tirou aquela parede colorida que tava 

pintada na minha frente... 

 

P: Como ela fez isso? Como o professor fez isso? 

 

E2: Por exemplo, como uns vídeos que eu cheguei ver nas aulas de filosofia foram cruciais, sobre 

indústria de cosméticos, testes em animais. Aquilo ali pra mim foi... 

 

P: Aulas de bioética? 

 

E2: Bioética. Aquilo ali pra mim foi um pouco, falei caramba, tem alguma coisa errada aqui. Eu já tava 

questionando isso há pouco tempo atrás, mas aí passei a questionar mais ainda, tem alguma coisa errada 

aqui. 

 

P: Então passar vídeos é importante nas aulas? 

 

E2: Vídeos... eu acho que uma aula ao ar livre, tipo numa praça, acho que seria fascinante pro aluno. 

Acho que seria uma coisa interessantíssima. 

 

P: E como que tem que ficar a sala de aula (fisicamente)?  

 

E2: Uma roda. Acho que uma roda. 

 

P: E você já viu algum professor fazer isso? 

 

E2: Não. Dificilmente. Eu vi a de filosofia eu cheguei a uma vez fazer. Vi ela fazer. Você coloca todo 

mundo em pé de igualdade. A fila indiana parece que você coloca o da frente como sendo superior ao 

de trás. 

 

P: Por quê? 

 

E2: Eu acho uma questão meio psicológica. Quem tá na minha frente é melhor do que eu e tem que tá 

atrás. Você não é criada desde pequeno a ficar numa fila indiana, a seguir aquela fila, parece que o dá 

frente é o primeiro, o segundo, o terceiro, e como você é o último você... 

 

P: Então você acha que também há um problema cultural na escola? Na sociedade? 

 

E2: Acho. A sociedade tá doente e todo mundo tá conivente com essa doença. 

 

P: E a escola ela reflete isso? 

 

E2: Reflete com certeza. A escola faz parte da sociedade e não tem como não refletir. 

 

P: O que não funcionava na aula de filosofia?Tem alguma coisa que você critica? Você mencionou 

coisas que deram certo. Debates, vídeos, até uma aula que foi feita numa disposição circular das 

carteiras, sugeriu até uma coisa que não costuma acontecer nas escolas, aulas em outros espaços, aulas 

ao ar livre, mas o que não funcionava, você percebia, isso aqui não dá. Na aula de filosofia. 

 

E2: Pra mim pelo menos não teve. 

 

P: E em outras aulas então, o que não funciona? Compara a aula de filosofia com as outras disciplinas? 
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Ela tem alguma coisa diferente das outras disciplinas ou não? O que voe pensa sobre isso? Qual a sua 

visão de aula sobre ela em relação as outras? 

 

E2: Em relação as outras é diferente, o debate. Por exemplo, é complicado falar, o professor chegava e 

passava a matéria e acabou. Chegava, falava o que ele entendia da matéria, o que  ele entendia do 

conteúdo e acabou. Querendo ou não você seguia uma ideia que era dele. Você seguia a doutrina dele... 

 

P: Dele ou o que ele estava representando? 

 

E2: Do que ele entendeu da matéria, do que ele tava passando e representando. O que na filosofia era 

diferente, era um debate, então, você criticava a ideia do professor, você tinha esse espaço de poder 

criticar alguém. Por isso que quebrava um pouco essa questão de superioridade professor aluno. 

 

P: E você acha isso importante? 

 

E2: Demais, eu acho demais. Você coloca todo mundo em pé de igualdade em que torna a aula 

maravilhosa. Eu acho que, por exemplo, na parte de debate assim acho que todo mundo queria 

participar, todo mundo queria, você sempre escutava aquele lá de trás querendo ou não reclamando e 

falando eu acho isso, isso, isso e aquilo, falando baixinho, mas tinha uma hora que chegava um ponto 

da aula que ele chegava levantava a mão e falava. Podia tá errado, mas ele falava o que era importante, 

querendo ou não, podia ser uma besteira não, mas ele chegava e falava. 

 

P: A aula conseguia atingir mais pessoas? Uma aula assim atinge mais pessoas do que outro tipo de 

aula? 

 

E2: Atingia. isso. Atingia até aqueles que foram largados anteriormente no semestre passado vamos 

dizer assim. Largados durante os anos pelos professores. Conseguia atingir ele de uma forma ou de 

outra que ele queria participar da aula, porque a aula era interessante. 

 

 

P: Você disse que a filosofia te ajudou a ser um pouco mais crítico. Até fazer você ver que não estava 

“doido” em relação ao que você pensava. 

 

E2: Isso, isso. Cheguei até confessar com um padre pra saber se tava maluco. Ele falou pra rezar dez 

aves marias, dez pais nossos, e pensei que tava com diabo no corpo... ela abriu uma porta que outras 

pessoas tinham fechado pra mim. A política, por exemplo, a política, questão mesmo da bioética, eu 

nunca cheguei a pensar num cosmético como ele chega aqui, eu nunca cheguei a pensar num produto 

como ele chega a prateleira de um mercado. Eu nunca cheguei a questionar isso. Tava reprimido na 

verdade. Acho que tem muito aluno reprimido no ensino público. 

 

P: Naquela época você já percebia que a filosofia estava fazendo esse efeito? Você começou a aplicar 

essas coisas? 

 

E2: Até hoje eu tento aplicar um pouco na política né. É que hoje eu tenho pouco de tempo pra poder 

ler sobre a política que eu me interesso também. Política querendo ou não, economia me interesso 

também. 

 

P: Você acha que a filosofia ajudou, e a sociologia também? 

 

E2: As duas eu acho que querendo ou não andam de mãos dadas e contribuem para que eu possa 

questionar e poder ir atrás. Eu não gostava de história, por exemplo, eu nunca, falei a história que coisa 

chata, aconteceu acabou, o passado morreu. Mas eu vejo que é importante você saber da onde você veio 

pra saber pra onde você vai. Hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente. 
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P: O que você pensa sobre a mídia, a imprensa? 

 

E2: Tendenciosa, sensacionalista. Eu acho que manipula demais a emoções dos outros. 

 

P: Você chegou a essa conclusão como? 

 

E2: Por exemplo, o que tá acontecendo recentemente, é o caso do ladrão ser espancado. Eu acho isso aí 

errado, eu acho que querendo ou não é um ser humano. Você não pode fazer justiça com as próprias 

mãos... 

 

P: Isso você pensa por si mesmo? 

 

E2: Penso, penso, eu penso. Você não pode chegar...oh, vamos equilibrar a balança. O que ele roubou? 

Ele foi furtar? Se ele furtou, o que ele furtou? Um iphone? Você vai bater alguém porque ele furtou um 

pedaço material? Você vai espancar alguém, humilhar alguém, porque ele pegou um negócio vai 

quebrar ou não. É isso que você tá querendo dizer. Você tá vinculando então, sua emoção com um 

aparelho então, se tá querendo se tornar um máquina também, eu penso desse jeito. 

 

 

P: Não acredita em tudo? Ou sim? Tem alguma fonte que você acredita piamente? 

 

E2: Alguma fonte que eu acredite piamente? Deixa eu pensar...acho que sim...(pausa grande) 

complicado falar, mas tem, a gente vê notícias assim que a gente talvez divulgue sem saber a fonte dela, 

mas que eu acredite 100% certeza não, não tenho, acho que não. 

 

P: Você se considera alienado ou autônomo? Por quê? 

 

E2: Eu me considero 50% de cada um. Porque o tempo que eu tenho eu não tenho pra ir atrás daquilo 

que deveria ser de interesse meu e em prol da sociedade. Notícias, por exemplo, que eu poderia buscar e 

não busco, informações que eu deveria buscar e não busco. Então eu fecho meus olhos pra 

determinadas coisas e me foco em outras. Eu acho que é isso, e por saber disso eu acho que eu to sendo 

autônomo, por saber que eu sou 50% alienado, eu sei que eu vou mais pra frente talvez, quando tiver 

um pouco de tempo talvez, me interessar mais, vou lá e vou atrás, acho que é isso. 

 

P: Então você tem consciência e acredita que você tem uma certa autonomia em relação a muita gente 

que não tem, que você pode ter alienação, você vê pessoas mais alienadas? 

 

E2: Querendo ou não a gente vê pessoas alienadas né. Pessoas não discutem o que elas veem. Cheguei a 

ver uma frase também que eu achei interessantíssima, eu não lembro o nome do pensador, que disse 

que, “O homem que não lê nada talvez seja mais informado que aquele que lê um jornal”, eu acho que é 

uma resposta clara que informação é crucial, como ela chega para as pessoas, e como ela manipula as 

pessoas, e como as pessoas se deixam levar por aquilo, se deixam influenciar. Não que eu tenha 100%, 

que às vezes a gente pisa em falso, mas procuro tentar ir por um caminho diferente. 

 

P: Então você acha que a filosofia contribui pra você ter uma certa autonomia? Não ser tão alienado 

quanto os outros? Você acha que ela diretamente ajudou de alguma forma? Acha que ajudou outras 

pessoas? Tem potencial? 

 

E2: Demais. Ajudou. Por causa dela cheguei até arrumar uma briga na polícia militar quando trabalhei 

durante um tempo lá. Cheguei a brigar lá dentro com um superior, fui chamado atenção, mas eu cheguei 

a falar aquilo que eu achava, que eu... 

 

 

P: Você acha que ela tem que continuar no ensino médio? 
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E2: Ela tem que ter no ensino médio, eu acho que ela tem que ter no ensino superior, qualquer grade, de 

qualquer curso. Por exemplo, no meu eu tive até o quarto semestre, agora não vou ter mais o que eu 

acho muito chato até. Porque ela deveria ter em todos os cursos, eu acho que ela é essencial, tanto 

filosofia, quanto sociologia tem que ter. Antropologia também acho interessante. 

 

P: Em três anos você acha que não é o suficiente? 

 

E2: Não, não. É importante que tenha, mas deveria ser aumentado. Se for pra ter tem que aumentar a 

carga horária. Tem que ser no nível de importância dela, tem que ser de um nível de importância de 

uma aula de matemática. 

 

P: Por quê? 

 

E2: Porque ela dá ao aluno a possibilidade de criticar de bater aquilo que ele tá vendo, entendeu. Eu 

acho que a liberdade de expressão que todo mundo fala que existe hoje é uma mentira. Ninguém pode 

chegar na rua e falar o que pensa. Não tem isso. 

 

P: Você acha que a filosofia contribuiu pra sociedade? Pro convívio? 

E2: Contribui. Acho que deveria ter um curso pra quem quisesse fazer filosofia gratuitamente. Umas 

aulas de filosofia, umas palestras, algo do tipo. Tem professores de filosofia que eu acho bastante, eu vi 

pela televisão, vi vídeos no youtube, que eu acho que são ótimos professores, aqueles Clóvis Barros, 

professor de ética da Usp, e o outro, é o Mario Cortella... eu acho o Cortella, eu acho, nossa, fascinante 

a aula. A maneira que ele explica, a inteligência que ele tem nossa é incrível, é uma coisa que eu iria 

numa palestra dele pra aprender, eu acho que o governo devia investir nisso, de falar, você pode dar 

uma palestra, nossa maravilhoso. Ouvir aquele cara falando é música. 
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Entrevistas nº. 3 e 4, realizadas em 18/05/2014 
 

 

 

Pesquisador: Saber um pouco sobre seu perfil, onde você mora, poder aquisitivo, o que você está 

fazendo agora, se está cursando faculdade, fale um pouco sobre isso. 

 

Entrevistado 3: Então eu moro na zona norte do bairro x, eu sou classe baixa eu não tenho poder 

aquisitivo muito grande eu estudei em escola pública a vida inteira e hoje eu faço faculdade de 

nutrição em uma faculdade particular. Fiz o Fies. Eu trabalho atualmente, eu dou aula de biologia na 

escola pública e eu sou eventual, mas como falta muito professor eu acabo dando sempre aula para 

eles no ensino médio. 

 

Entrevistado 4:Eu tenho vinte anos estudei metade da minha vida em escola particular metade em 

escola pública por problemas de adaptação na escola sou sincero nisso eu estudo em uma universidade 

particular porque a única pública que eu passei era em outra cidade e eu não tinha condições de me 

manter lá sozinho. Eu pago a faculdade com o dinheiro do meu salário mesmo eu trabalho, não ganho 

bem para variar não é... Meu pai e minha mãe juntos eles ganham até que razoavelmente bem...nunca 

passei fome, frio nunca tive problema em nada assim mas também não estou nadando em dinheiro. 

 

 

P: Fale da sua relação com a escola na época do Ensino Médio, se você gostava do ambiente escolar, 

se participava dentro desse ambiente de alguma forma, se você gostava da escola. 

 

E3:Eu gostava muito...a escola eu sempre falo para todo mundo foi a melhor fase da minha vida tenho 

ótimas lembranças eu era uma aluna assim como eu falei muito engajada então qualquer coisa que 

tinha teatro dança festa eu sempre queria ajudar eu sempre queria estar participando de alguma coisa 

do grêmio...então eu sempre era muito envolvida nas coisas dentro da escola tanto para ajudar quanto 

para dançar fazer algum evento cultural enfim...qualquer coisa...é eu gostava muito da escola eu 

estudava eu não era muito bagunceira embora eu gostasse de conversar tudo mas eu era bem tranquila 

assim eu gostava muito foi uma fase muito boa eu tenho muito boas lembranças. 

 

E4: Quando eu comecei o ensino médio eu já estava começando a estudar um pouco limitadamente 

porque para mim garantir a nota razoável para passar já era o suficiente não precisava me dedicar tanto 

assim tanto que eu nunca precisei me dedicar. Não sentia necessidade até porque a gente passa sem 

precisar então não era nenhuma necessidade tirar dez...e bom...eu gostava assim no começo eu tinha 

um certo problema para me relacionar com algumas pessoas que eu vim de escola particular para a 

pública então tem aquele pouco de choque ali de realidade que a gente vê na particular não vê muito 

na escola pública...por exemplo na minha sala de aula particular eu ouvi um palavrão por semana na 

escola pública eu ouvia um a cada dez minutos no mínimo...foi mudando muita coisa da visão você vai 

começando a se relacionar com pessoas de outro tipo que você tinha um certo preconceito que você 

não queria se relacionar antes e eu sinto falta disso mas eu não acho que seria um melhor momento da 

minha vida até porque o que eu vivo hoje na faculdade quando eu terminar eu vou sentir falta da 

mesma forma que eu sinto falta do que eu vivia na época do ensino fundamental...então o esquema é 

sempre estar vivendo uma coisa nova. 

 

P: Você era um aluno participativo das coisas da escola? 

 

E4: Eu era durante um tempo mas por questão de conflitos com a maioria dos professores 

organizadores das coisas eu sai eu participei do jornal da escola mas eu não gostava de escrever sobre 

aqueles temas, queria dar a ideia de escrever sobre outras coisas mas a escola não aceitava aquele tipo 

de linguagem ou outros assuntos...sai do jornal. 
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P: Qual sua visão sobre a gestão da escola, como deve ser a gestão da escola? Você acha que deve ser 

democrática? Autoritária? E por quê? 

 

E3: Eu acho que ela deve ser democrática... durante um período ele ficou no jornal e ele queria 

escrever sobre deter minados temas eu acho que se a escola por exemplo ela desse mais liberdade para 

o aluno talvez o aluno pudesse se desenvolver para novas...solucionar alguns problemas trazer mais 

alunos é...para algum tema bom assim por exemplo sobre drogas ou sobre algo que seja o foco por 

exemplo...hoje a escola que eu estudei eu vejo assim uma diferença muito grande assim da minha 

época para agora e é muito triste ver isso então assim as pessoas mudaram eu acho que assim...a 

diretoria da escola é uma coisa muito automática...por exemplo...ah tem que fazer isso então pronto e 

acabou... é cumprir o que se manda então por exemplo...se é para fazer isso então vamos fazer isso não 

tem por exemplo um estimulo de querer fazer coisas novas de se por exemplo vamos montar um 

projeto para tentar trazer os jovens do mundo das drogas para cá mostrar...não tem esse...essa vontade 

de se mudar alguma coisa...então eu vejo que hoje a escola é uma coisa como você falou muito 

burocrática então por exemplo o aluno tem que passar então beleza vamos passar...eu já ouvi 

isso...hoje trabalhando em escola eu já vi uma professora faltou a semana inteira e era a semana de 

entregar as notas finais; a diretora chegou e falou então ‘dá cinco para todo mundo e passa todo mundo 

e acabou’...então isso é uma coisa que me deixa muito triste, você meio que começa a desacreditar na 

sociedade, desacreditar que algo possa melhorar. 

 

P: Você falou que a escola deveria estimular mais os alunos, vocês iam atrás de saber onde cabia a 

participação de vocês na legislação? Vocês reivindicavam isso? 

 

E3: Não...legislação essas coisas não...o que a gente ia atrás era por exemplo de tentar fazer uma festa 

para arrecadar algum dinheiro para o grêmio para sei lá fazer algum passeio ou melhorar ou comprar 

cortina porque naquela época tinha esses problemas de cortina na sala enfim...era esse mais os 

pensamentos era para isso que a gente ia mais atrás ou fazer teatro alguma peça era mais para isso 

agora no sentido de legislação eu pelo menos nunca fui atrás para saber qual era onde eu podia estar ou 

reivindicar algo. 

 

P: A escola tem que ter regras? Se sim, quem as faz? Quem deveria fazer?  

 

E3: Olha eu acho assim...eu acho que a escola não deveria ter regras porque teria que partir do bom 

senso dos alunos algumas atitudes...então eu acho que não deveria ter pode fazer isso não pode fazer 

isso você não pode fazer aquilo...por exemplo não posso...é tão ridículo aquele folheto não pode mexer 

no celular em sala de aula...cara você tem que saber que você está ali para prestar atenção não é 

necessário ter um aviso falando que você não deveria eu acho assim não deveriam ter regras eu acho 

que deveria partir do bom senso de quem está ali de quem...até a própria secretária a própria gestão da 

escola acho que deveria haver um bom senso das pessoas acho que até o próprio pessoal da diretoria 

não acredita mais na educação é o que eu vejo hoje tanto na minha época quanto agora então as 

próprias pessoas que trabalham ali elas trabalham tão automático tem que entregar isso tal tem que 

fazer isso tal dia tem que entregar as notas e acabou é isso...é o trabalho deles eles vão lá sentam na 

hora que tiver que ir embora vão embora e assim...se vier um aluno por exemplo sempre tem aquele 

aluno que quer fazer alguma coisa ah quer fazer...é mais uma encheção de saco assim para eles então 

eles não vão querer levar aquilo adiante é mais isso. 

 

P: Qual o papel da escola? Como deve ser a escola?  

 

E4: O papel da escola não é o de educar para mim o papel é somente de passar...como posso dizer...o 

ensino a educação deveria vir de casa mas a gente sabe que isso não acontece que às vezes nem a casa 

da pessoa tem educação. 

 

P: O que é educação, qual a diferença para ensino? 
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E4: Eu diria que a parte ética que um aluno deveria ter a ética e moral deveriam ser coisas ensinadas 

desde criança em casa pelos pais mas muitas vezes não são nem eles têm infelizmente isso é um 

problema maior na periferia...isso é um problema maior na periferia só que isso eu não concordo por 

exemplo em total democracia que quando a gente tem democracia demais a merda não funciona vai 

dar merda...eu não acredito assim...eu sou totalmente contra totalitarismo não acho que totalitarismo 

funcione e hoje em dia não vejo democracia em nenhuma escola eu vejo totalitarismo porque a direção 

determina o que vai fazer e ponto final. 

 

P: Você acha que a escola tem que ter regras? Quem as faz? Quem deve fazê-las? 

 

E4:Ela tem que ter regras mas eu acho que ela deveria ser vista não só por uma pessoa porque 

geralmente as regras saem da diretoria ponto final...as regras saem da diretoria e são apresentadas aos 

professores que vão elaborar uma forma de apresentá-las aos alunos mas para mim essa regra deveria 

sair dos professores em conjunto com a diretoria ai ambos apresentariam essas regras aos alunos e 

outra às vezes eu acho que algumas regras deveriam vir dos alunos também muitas regras deveriam 

sair...acordos...em questão por exemplo de horários essas coisas a gente sabe o horário que tem que 

entrar e o horário que tem que sair mas a gente também sabe que existem problemas existem exceções. 

  

P: Qual era sua relação na sala de aula com todas as disciplinas no ensino médio? Quais você gostava 

e por quê? Como eram as aulas que você gostava? Como eram as aulas que você não gostava? Uma 

justificativa. 

 

E3: Eu gostava muito de português, filosofia e história eu gostava bastante dessas matérias... as que eu 

gostava português história e filosofia eu na minha cabeça eu imagino que eu gostava mais tanto 

falando sinceramente que eu gostava dos professores e também porque eu gostava do modo que eles 

ensinavam. Metodologia...então assim eles ensinavam de uma maneira bacana que eu conseguia 

absorver o conteúdo em que me davam abertura para perguntar para discutir enfim...e as que eu não 

gostava além de eu sentir dificuldade porque eu não tenho afinidade com disciplina y, enfim com 

números as que eu não gostava eu tinha dificuldade na metodologia da matéria e eram professores que 

eu gostava muito mas para mim eles não tinham didática...então eram professores por exemplo em 

disciplina x que eu para falar uma coisa não aprendi nada na escola...nada...eu adorava a professora 

maravilhoso, mas assim, como pessoa muito legal mas se eu te falar que eu aprendi alguma coisa na 

escola vou estar mentindo...então assim...não tinha um plano às vezes ficava brincando muito 

contando muita história acabava saindo do foco da aula...então assim como pessoa maravilhoso mas 

como professor não me ensinou nada e ai tem o problema também relacionado com a disciplina y 

então hoje na faculdade eu sinto uma falta muito grande de disciplina y eu vi na faculdade o quanto fez 

falta assim na minha área claro às vezes na sua área não fez falta fez outra matéria...então assim no 

meu curso hoje eu vejo o quanto foi o déficit de disciplina y na escola a professora faltava bastante 

enfim eu não tive aula de disciplina y realmente foram muitas poucas vezes que tive aula de disciplina 

y acabei não tendo...eu acho que você sente o ensino da escola pública você sente na faculdade você 

sente algumas matérias que eram básicas ali que você precisava ter e você não teve...então assim as 

que eu gostava era por conta da metodologia por conta da didática dos professores do envolvimento 

deles para o que eles estavam dando porque assim...uma das coisas que eu achava ruim era seguir a 

apostila, eu não tinha conhecimento nenhum para determinar isso, mas eu achava muito falho as coisas 

da apostila, achava besta as coisas que se passavam na apostila...então assim, eu achava ‘meu, nossa 

não estou aprendendo nada que eu li na apostila gente...que coisa besta isso’...alguns professores saiam 

da apostila então era nessa parte que eu gostava das matérias de história, filosofia, português eram 

professores que pegavam mais firme então eu gostava mais assim da metodologia deles e os que eu 

não gostava foi por conta disso de conversar muito falar muito da vida contar muita piadinha acabar 

saindo do foco da aula não passar o que era para ser passado ou assim é...já dar a resposta por exemplo 

página um e dois da apostila respondam isso não tem explicação da matéria não tem nada e depois na 

outra aula era correção só passava na lousa resposta número um...então não tinha isso era mais por 

conta disso. 
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P: E4, quais as matérias que você gostava e quais as que não gostava? Justifique  

 

E4: É um certo problema de uns professores de alguns de não saber ministrar as aulas porque por 

exemplo tem alguns professores que eles entendem do assunto entendem bem mas como ela falou não 

sabe ensinar...então quando eu precisava fazer trabalho de um deles meu pai me ajudava 

entendeu...quando eu preciso de alguma coisa que envolva isso na minha faculdade meu pai que me 

salva antes de eu fazer jornalismo eu fiz contabilidade meu pai me salvava nas aulas de disciplina x  

direto, eu não sabia fazer.Também tem a falta de respeito da sala de aula porque falar que o professor é 

a única coisa que não presta é fácil mas até então você também desanima porque você vai em uma aula 

e não entende nada do eu ele está falando você tenta ali ter uma relação, não conseguiu, 

desiste...porque ai você não colabora, só que as vezes a sua falta de colaboração acaba fazendo com 

que outra pessoa ao lado não consiga ir para frente também, e ai você acabou tirando ela, às vezes ela 

conseguiu entender alguma coisa que ele falou e você não, aí você acaba tirando ela porque você não 

abriu mão da matéria...mas eu acho que as matérias que eu mais consegui lidar foram história, 

português, também filosofia, sociologia, e disciplina x até gostava mas acho uma matéria até hoje 

inútil eu não usei para nada certo......a gente nunca está interessado em uma coisa que não vai fazer. 

 

P: E3, você citou que a filosofia foi uma das disciplinas que você gostava, como era especificamente 

sua relação com essa disciplina? Qual sua percepção da metodologia do professor? Sua relação com o 

professor? O que você aprendeu?  

 

E3: É então...eu gosto ainda muito de filosofia antes de ter filosofia no ensino médio eu não sabia o 

que era isso...então assim eu fui conhecer o que era é...toda a ideologia na escola no ensino médio...eu 

tive aula com a professora X, eu gostei muito dela sei lá eu criei uma afinidade eu gostei da 

metodologia que ela tinha em sala de aula da sua didática eu gostava muito da liberdade que ela dava 

para as opiniões ela dava um tempo grande da aula para discutir mesmo para instigar o debate...isso 

exatamente dos alunos...nas outras aulas não era assim era uma coisa muito ‘copiar, sentar’ era mais 

imposto algumas regras...então assim eu gostava muito da liberdade que ela dava para que nós 

pudéssemos nos expressar mesmo eu gostava muito disso porque eu gosto muito de falar como vocês 

podem perceber então eu achava isso o máximo eu falava nossaaa...eu posso dar minha opinião 

alguém vai me escutar então assim é bacana alguém vai me escutar vai me dar tipo assim um 

argumento que talvez eu vou concordar com aquela pessoa e aquela pessoa de repente mude minha 

opinião sobre aquele tema isso era muito legal...porque muitas vezes a professora X chegava com um 

problema e eu pensava de uma forma depois ela argumentava de um outro jeito eu falava putz...é 

verdade...e ela me convencia daquilo ou outra pessoa me convencia com outro ponto de vista então eu 

comecei a ver uma série de pontos de vista e não era uma coisa mais fechada porque antes de conhecer 

a filosofia era uma coisa assim ah eu penso isso...o que eu penso sobre o aborto...ah não sei...não sei 

eu nunca parei para pensar nisso eu nunca parei para sei lá dar minha opinião sobre isso...quando você 

joga isso em sala de aula e você dá esse espaço para gente espera ai...vamos pensar sobre isso sim 

você tem que ter uma opinião sobre isso você tem que ter um pensamento sobre esse tema ou sobre 

outro tema...então foi nesse espaço que você começa pensar sobre coisas cotidianas que são 

importantes então o que você pensa sobre religião...uma coisa que marcou muito sobre a aula da 

professora X foi...gosto se discute...então várias opiniões várias coisas então eu adorava ficar ouvindo 

nossa...meu amigo falou isso é verdade eu começa discordar concordar porque discordava então para 

mim era um espaço onde você conseguia discutir onde você conseguia formar opiniões de coisas que 

você não costumava pensar no seu dia a dia...então eu acho a filosofia na minha vida uma coisa de 

extrema importância muito importante na escola assim quando eu comecei a fazer filosofia eu falei 

meu eu quero fazer filosofia...já estava isso na minha cabeça eu li o Tratado de Filosofia volume um 

volume único era um eu peguei na...acho que eu roubei da biblioteca (risos) porque eu não 

devolvi...porque foi assim eu comecei a ler eu adorei nossa eu vi Platão vários filósofos a ideologia de 

cada um o que cada um falava e foi muito incrível foi quando você deu o trabalho do...ai agora 

esqueci...Heráclito...cara eu fui ver o que ele falava eu falei cara que maravilha esse cara pensava isso 

lá atrás e eu achava isso o máximo então assim eu acho filosofia incrível para você formar opinião 

para você ser um formador de opinião para você ter a sua opinião para você ter argumentos eu acho...a 
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melhor coisa é você ter argumento saber o que argumentar você não ter argumentos vazios você saber 

o que você está falando uma coisa muito importante você sempre questionar você nunca se contentar 

ah...é isso...não mas espera ai porque é isso você sempre estar questionando uma coisa que você me 

falou e isso marcou também...então nunca se contentar com uma resposta só você sempre ir a fundo 

você sempre pesquisar você sempre questionar aquilo questionar a verdade...então para você não se 

tornar...eu acho que a filosofia a pessoa que...os alunos que absorvem a filosofia de um forma boa 

como acho que esses alunos que... são alunos que por exemplo absorveram a filosofia de uma forma 

muito boa e que são uma exceção da sociedade de hoje...então são pessoas por exemplo que assim a 

filosofia tem o poder de mudar a sociedade. 

 

P: Você acredita nisso? 

 

E3: Eu acredito nisso completamente...ela tem o poder de mudar a sociedade cabe aos alunos pegarem 

isso aproveitarem eu acho que é essa palavra aproveitarem o tempo de aula e aproveitar o que o 

professor de filosofia tem para ensinar...porque a filosofia tem sim o potencial de mudar a sociedade 

de mudar a mentalidade senso comum enfim ela tem esse poder e eu...a filosofia foi de extrema 

importância no meu discernimento nas minhas opiniões hoje em dia tudo que eu penso hoje a filosofia 

tem uma grande parcela de culpa em tudo que eu penso hoje...então assim...foi de extrema importância 

assim...cem por cento de importância. 

 

P: E sobre os filósofos? Você chama muito a atenção sobre debates nas aulas de filosofia mas os 

conteúdos de filosofia também foram importantes?  

 

E3: Foram. Servia para fazer com que eu refletisse sobre as coisas...então algumas coisas eram 

metáforas e aquilo fazia eu pensar muito no geral assim...por exemplo...eu acho não é não sei se estou 

errada se foi o Heráclito que falou mesmo...a mesma água não é a mesma...esse pensamento 

cara...nossa...foi maravilhoso assim ele é muito amplo é uma metáfora que você pode usar em tudo na 

sua vida então foi uma coisa que eu pensei a gente sempre muda a gente nunca mais é o mesmo o que 

eu fui a cinco minutos então assim é muito louco isso então eu achava isso maravilhoso essa forma de 

pensar então para mim todos os filósofos se igualam eu li Nietzsche para estressados eu adorei tipo 

Nietzsche eu acho maravilhoso...enfim tudo o que ele fala eu gostei muito então todos esses 

pensamentos dos filósofos foram importantes para...para como eu ia agir diante de alguma situação da 

minha vida por exemplo então eu acho importante esse estudo eu não lembro de todos exatamente mas 

há alguns que me marcaram Nietzsche Heráclito enfim...e foram que eu falei nossa essa ideia que eles 

passam eu acho incrível eles terem pensado isso há tanto tempo atrás. 

 

P: E como isso era colocado nas aulas?  

 

E3: Eu lembro assim...as primeiras aulas que você deu eu lembro foi falando de metafísica explicando 

o começo de tudo ai eu lembro que você dava...uma coisa que eu achei muito legal a professora deu 

um trabalho para cada grupo falar de determinados filósofos e passar qual era a ideologia desses 

filósofos qual era o pensamento enfim...e eu achei isso o máximo e o meu foi Heráclito por isso ele 

marcou minha vida e eu achei isso muito legal cada grupo falar de determinados filósofos e passar os 

pensamentos deles. 

 

P: E4, qual sua relação com a filosofia especificamente, qual era sua visão da disciplina? O que você 

aprendeu? A relação com o professor?  

 

E4: Primeira vez que eu tive aula de filosofia eu não entendi nada...eu falei ela é maluca doidona tá 

ligado...o que eu mais gostei da aula foi tipo ela ser essa parte dinâmica mano ela fala nada com nada 

tá ligado...mas por isso do que no sentido realmente de filosofia tanto que eu até cheguei nos primeiros 

meses do curso é achar que filosofia era coisa de doido era coisa de quem não bate bem da cabeça até 

um dia eu  zuei a professora X e ela me zuou e me fez ler um livro que virou até meu apelido, não 

é...eu li o Porco Filósofo e fiquei maluco porque aquilo me...o Porco filósofo te dava um problema e te 
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dava três soluções mas nenhuma delas era certo ou errada então fique a vontade para escolher e eu tipo 

‘orra velho’...e ai e agora...tipo eu ficava refletindo sobre aquilo e eu discutia aquilo com as outras 

pessoas e eles falavam para você está falando merda chega não fala disso vamos falar de futebol...e 

tipo eu comecei a pesquisar eu lembro que uma vez no primeiro ano eu cheguei em uma das aulas de 

religião eu cheguei a falar para a professora X que eu cheguei em casa e comecei a pesquisar sobre 

tudo quanto era religião eu fui pesquisando, pesquisando, eu passei oito horas coisas e tipo lendo e não 

cheguei a conclusão nenhuma eu não cheguei a nenhuma conclusão e continuava pesquisando a 

professora X falou que a ideia da filosofia era essa questionar e ir questionando, questionando, 

questionando, até achar uma conclusão não que hoje eu tenha achado ou que alguém tenha achado 

porque sobre religião até hoje assim eu não encontrei uma forma única eu me baseio num...por mais 

que eu seja católico não praticante é...eu sou contra muitas coisas na minha religião e eu acho que eu a 

sigo mais por ser uma das religiões mais antigas que tem do cristianismo e sigo por aquela parte...não 

lembro que filósofo que diz que todo causa tem um causador inicial que não precisou de uma 

causa...cara eu penso a minha religião saiu desse fundamento entendeu...eu não sei o que vai ser daqui 

para frente mais da onde eu vim eu me baseio nisso entendeu...alguém ai não precisou que fizessem 

sempre teve...foi algo muito além do que eu possa explicar mas a filosofia em si ela me colocou em 

xeque por muitas questões pessoais muitas ideias minhas ah eu queria ser isso...mas isso é o que eu 

realmente quero eu vou aguentar trabalhar com isso porque quem vai trabalhar com isso vai fazer isso 

eu não gosto disso...eu falei então eu não vou ser isso entendeu...e tipo fui criando aquela porque é...a 

filosofia fez eu decidir com que eu queria trabalhar sim e foi uma área que eu pude ver muitas coisas 

que eu me encaixava ao contrário do que antes eu queria ser por status ou porque eu acreditava que 

aquilo dava dinheiro e... Na verdade eu não fiz filosofia por dinheiro sou sincero (risos) eu acho que 

jornalismo dá um pouco mais de dinheiro não sei...não sei...não sei...nada contra mas a filosofia ainda 

tenho planos de estudar fazer um curso graduação não sei mas mais para frente eu cheguei até a pensar 

em juntar jornalismo e filosofia e fazer uma pós graduação das duas graduações fazer uma pós 

misturando as duas jornalismo filosófico vai saber que merda ia sair disso...e tipo chegou a me marcar 

em muitas coisas que foi através da filosofia que peguei interesses por outras coisas que antes para 

mim eram banais política...todo político é ladrão ponto final acabou já era... 

 

 

P: Focando em filosofia o que te agradava em relação à metodologia? O que desagradava?  

 

E4: Me desagradava um pouco a falta de questionamento nossa que a gente não queria ler você 

apresentava dois temas e começava a discutir sobre eles a gente queria focar em um queria focar nos 

dois e as vezes a gente não conseguia focar nos dois você apresentava dois caminhos a gente é um e 

ponto final...não queria discutir é um e ponto final...isso eu fui perceber muito tempo depois que 

estava errado que dava para focar nos dois e que dava para olhar essas duas maneiras e fora que eu 

achei interessante começou da maneira certinha começou tipo bem começado a gente começou 

filosofia contando a história da filosofia o que era filosofia ai foi para a parte de questionamento o que 

é a razão o que não é o que a gente pode o que é certo o que não é e só depois a gente foi indo para os 

filósofos...a gente primeiro pegou a ideia de filosofia vamos estudar isso estudamos a ideia inteira 

ótimo quem sabe...quem entendeu entendeu quem não entendeu vamos para próxima de qualquer 

forma...estudamos os filósofos e começamos estudar detalhadamente a filosofia de cada um a filosofia 

das épocas e isso foi muito interessante porque não conhecia isso não é detalhado em história não é 

detalhado em outras matérias a gente sabe que tem filosofia no meio ai...dai eles falam em grandes 

filósofos porque...porque ele pensou nisso...ah então é só pensar em uma coisa que é filosofia...não...é 

muito mais a história de Platão a história de Aristóteles como eles eram julgados na época tudo isso a 

gente aprendeu só em filosofia história só ensina que vem um cara lá que pensou em uma coisa 

diferente que fez esse pensamento. 

 

P: Que mais tinha nas aulas de filosofia? Como o professor trabalhava?  

 

E4: O debate...eu acho que o debate me ajudou a evoluir muito porque assim...eu lembro bem terceiro 

colegial é...eu era conhecido como auxílio de filosofia porque...porque o que eles não entendiam do 
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professor eles vinham perguntar para mim como seu eu manjasse de qualquer coisa filosófica não 

é...então acabava a aula de filosofia uma delas intervalo a outra não que eu lembro que a aula era 

dobrada uma antes e uma depois do intervalo e a depois do intervalo já começava aula de matemática 

só que a aula de matemática só começava meia hora depois que a gente ainda estava discutindo 

filosofia certo...e o professor participava da discussão de filosofia com a gente porque ele gostava 

disso o professor sentava e ficava ‘caramba eles estão discutindo sobre’...tá ligado...’nossa crianças 

discutindo sobre isso’...mas enfim eu sentava atrás da aluna x...a aluna x virava daí a aluna y vinha e 

sentava do lado da aluna x, a aluna z vinha e sentava do meu lado ai vinha umas meninas do outro lado 

a gente fazia uma roda né, e começava todo o debate mas porque sempre eu tentando explicar a minha 

opinião... o ideal de filosofia isso eu aprendi nas primeiras aulas do primeiro ano e que sempre levei é 

que filosofia você tem que ir atrás...então se você não vai atrás o problema é seu você é um alienado 

por opção eu nunca gostei disso então sempre que eu vou...estou falando de um assunto eu sei que eu 

sou alienado sobre isso eu vou estudar...vou estudar porque eu odeio sentar em uma roda todo mundo 

começa a discutir um assunto e eu não sei...ai tipo você vai tentar dar uma opinião e alguém já te 

quebra e você já não sabe nem o que responder...eu odeio...eu gosto assim eu posso não saber cem por 

cento sobre o assunto mas eu já tenho uma teoria sobre isso então eu já vou debater sobre isso...com 

base na minha teoria você vai apresentar a sua a gente vai entrar em conflito...ótimo...aí eu vou saber a 

sua parte também...aí eu chego mais próximo dos cem por cento do que só a minha opinião e é por 

isso que eu adoro debates eu adoro debate de todos os tipos eu participo de todos os tipos que nem na 

faculdade a gente tem muitos problema de debate porque a minha sala é extremamente religiosa eu 

peguei uma sala de jornalismo que setenta por cento dos alunos são religiosos extremistas que não dá 

cara...que a gente tem que fazer assunto por exemplo...eu tive que fazer um trabalho que eu visitei uma 

casa de sadomasoquismo...cara aquilo é sinistro mas é a arte...aquilo é arte...se você for olhar 

sadomasoquismo é uma arte...tipo eles não aceitaram isso porque é contra a religião...mas eu estou lá 

pelo jornalismo não pela religião...estou fazendo meu trabalho certo...meu trabalho era aquilo eu fiz 

isso a filosofia que me ensinou que eu tenho que separar a opinião pública da minha e do que é 

realmente aquilo se o que é realmente alguma coisa...a filosofia me ajudou a pensar muito nisso a 

filosofia me ajudou a questionar muito um monte de coisa eu vivo questionando todo mundo a pessoa 

me fala uma coisa eu pergunto por que...a minha opinião...por que...porque eu gosto......ah você gosta 

disso porque eu vou lá e debato eu vou lá e falo isso e todo mundo me questiona quando vou fazer 

tatuagem ou alguma coisa para eu usar alargador hoje eu decidi cortar o cabelo dessa forma ou estou 

usando isso...mudou toda minha história...eu tenho uma história para cada coisa... 

  

P: O objetivo é saber o que é específico da filosofia. 

 

E3: Eu acho que a filosofia ela é específica...ela é diferente da sociologia por exemplo...eu acho que a 

filosofia ela faz como o E4 falou, você ir atrás então ela faz com que parta de você a vontade de 

conhecer a vontade de questionar a vontade de procurar uma resposta enfim ela instiga você a querer 

achar a sua resposta de determinado assunto...já a sociologia ela é muito importante ela é uma matéria 

muito gostosa de se conversar mas acho que não é uma matéria que te dá uma abertura grande também 

ela eu acho que a sociologia ela acaba não te dando a liberdade que a filosofia te dá...então talvez eu 

possa estar falando isso pelos professores que eu tive não sei mas na minha visão é isso a filosofia ela 

dá uma liberdade maior para você ir atrás daquilo e a sociologia já não eu acho que ela é mais 

fechada...ela é uma ótima  matéria eu acho ela muito importante só que eu acho que a filosofia é mais 

importante pelo fato de querer desenvolver em você aquele espírito de querer ir em busca da sua 

resposta e a sociologia já não ela faz com que por exemplo...discuta apenas coisas que estão na nossa 

sociedade...então por exemplo...ah e o uso da internet você acha que a internet por exemplo ela está 

afastando as pessoas...você acha que o advento da tecnologia faz com que as pessoas conversem 

menos se relacionem menos...então ela discute mais é...ela discute mais uns temas que são mais 

fechados mais específicos e eu acho que a filosofia não a filosofia ela é mais geral ela já abre sua 

mente para algo mais amplo para além da sociedade...então para ela remete você ao passado ela remete 

você ao futuro e ao presente então eu acho tudo isso mais interessante e já a sociologia não eu imagino 

a sociologia como algo que vê a sociologia hoje...então esse exemplo que eu te dei ah no eu a 

tecnologia interfere ou por exemplo ah como está o mundo de hoje...então assim a sociologia é muito 
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voltada para o hoje eu posso estar errada ela é muito voltada para o hoje ela é muito fechada ela não te 

dá essa liberdade de você questionar por exemplo diferenciar o passado do presente mas acho que a 

sociologia ela não te dá uma perspectiva de futuro não sei se deu para entender mais ou menos.  

(Filosofia) faz ir além...porque para mim todas as matérias são limitadas a filosofia não é uma matéria 

específica não é si uma matéria ela é algo que te permite delimitar as outras matérias se você quiser 

então ela te dá essa ideia...oh está vendo história ela está te ensinando a e b mas o resto do alfabeto 

você aprende se quiser entendeu...é isso eu não sei o que dizer em sociologia por exemplo...o 

problema de sociologia é que a gente não teve bons professores... agora os outros...por exemplo tinha 

um professor que passava para gente religião invés de sociologia porque para ele a sociedade só 

poderia viver em harmonia tudo mais se tivesse religião...em um Estado laico você vem me falar uma 

merda dessa...não que a gente seja realmente laico mas tecnicamente laico você vem me dizer uma 

coisa dessa por favor né...sociologia só ensinava a gente que deveríamos ter respeito vou ser sincero 

isso aí é coisa que a gente já deveria ter consciência...não vejo um interesse uma matéria que não me 

ensine algo diferente. 

 

P: Qual sua visão sobre política? O que você aprendeu? Qual o grau de importância que você dá ou 

não dá? 

 

E3: Eu acho a política muito importante. Eu parei para pensar em política quando eu tive realmente 

filosofia...eu acho filosofia de extrema importância para que como eu falei a sociedade mude eu acho 

assim hoje em dia todo mundo reclama ai nossa...o país está uma droga tudo é uma droga todo mundo 

rouba todo mundo faz isso mas ninguém faz nada para mudar...então assim é muito fácil a gente 

reclamar sem por exemplo a gente lá...querendo ou não isso está nas nossas mãos está na hora de ir lá 

e apertar o voto na urna e acabou...então eu acho assim para que não se tenha uma sociedade 

completamente alienada eu acho que é necessário que todo mundo entenda de política eu vou ser uma 

pessoa que vou ser muito sincera eu não entendo como vocês dois entendem de política...vocês 

estavam discutindo...eu não sei por exemplo o nome de muito específico de alguns governantes 

enfim...por exemplo está o deputado não sei estou sendo muito sincera eu não sei discutir política com 

vocês no mesmo nível de vocês e isso é uma falha minha então por exemplo eu votei em uma pessoa 

que por exemplo considerei boa eu não pesquisei o passado dessa pessoa não sei o que ela fez o que 

ela não fez enfim...então eu acho que a política ela é de extrema importância eu fui começar a pensar 

em política mesmo na aula de filosofia...eu parei de pesquisar política parei por causa da correria do 

dia a dia então foi minha culpa não ter entrado mais nesse assunto mas eu comecei a pensar comecei a 

me interessar nesse assunto na aula de filosofia. 

 

P: Ainda para você sobre religião o que você pensa? E o que você pensa você pensa desde quando? 

 

E3: Então eu penso desde que eu nasci...eu acredito em Deus enfim...quando eu passei a estudar 

filosofia eu passei a questionar muito eu não vou mentir eu comecei a questionar bastante eu falei 

nossa será que eu estou louca...será que então isso não existe e eu sou louca...eu comecei a questionar 

então assim...foi a aula de filosofia que fez com que eu me deparasse espera ai...eu acredito nisso 

porque desde criança minha família acredita que isso que está certo se minha família acreditou e eu 

estou acreditando todo mundo acredita então é isso que acontece então é aquele negócio se a maioria 

acredita então é porque é verdade eu pensava isso antes da filosofia...quando você começou a falar 

algumas coisas questionar enfim...eu realmente comecei a desconfiar eu falei espera ai...será que existe 

será que não existe...só que assim eu acredito porque eu sinto uma coisa estranha dizer isso...eu 

realmente a gente já debateu no seu aniversário mesmo ele me deu um super mega de religião do papa 

enfim...então assim...eu também sou contra uma série de coisas que minha religião que ela prega uma 

série de coisas é que eu não vou citar aqui para não ficar muito extenso mas eu sou contra uma série de 

coisas eu não sou praticante eu não vou te dizer que todo domingo eu estou lá na missa meu 

Deus...não eu acredito em Deus em ponto e eu falo que sou católica porque é isso acho que também é 

por ser a religião mais antiga é porque minha família segue mas assim quando alguém chega para mim 

e fala assim por exemplo ah quando você me fala sobre seus argumentos sobre acreditar em Deus eu 

acredito no que você está falando aquilo me convence tudo que você me fala me convence só que eu 
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continuo acreditando só que tudo que você me fala tudo que você falou na aula tudo que você continua 

falando me convence eu realmente você me convence...eu falo putz...é verdade o que ela está falando 

mas eu continuo acreditando e eu não tenho argumentos para isso infelizmente eu não tenho 

argumento. 

 

P: O que você pensa da imprensa, da mídia, especialmente a brasileira, qual sua visão? 

 

E3: Ela manipula todo mundo ela quer fazer uma sociedade cada dia mais alienada e é isso que está 

acontecendo...por exemplo você vê jovens tendo esse debate no domingo à tarde só a gente mesmo 

porque o resto está fazendo coisas vazias sem sentido. Eu consigo perceber de uma forma escancarada 

na minha cabeça...mas com certeza a sociedade não vê isso de uma forma escancarada tanto que se 

você falar isso para uma pessoa ela vai achar que você é louca que você está com problema de cabeça. 

 

P: Qual sua fonte de informação notícias para você ficar sabendo sobre o mundo? Onde você busca? 

 

E3: Eu busco na internet e ai vai de você achar um critério beleza essa fonte talvez possa ser segura e 

essa não...eu acho que a televisão ela não é...eu acho que a internet melhor para você achar informação 

porque é um pouco mais liberado é como se você pudesse...é como ele falou joga lá o nome dele está 

lá na televisão... 

 

P: Mas por ser liberada paradoxalmente isso não pode ser mais perigoso? 

 

E3: Com certeza sem dúvida para mim a internet é uma coisa mais perigosa...mas eu acho que vi de 

você entender que aquilo ali é uma fonte segura ou não...então assim eu não considero nada seguro eu 

leio uma coisa e falo assim ah pode ser e pode não ser então eu não vou afirmar aquilo e eu não vou 

afirmar que boto minha mão no fogo por aquela fonte eu não tenho uma fonte que eu possa dizer que é 

segura. 

 

P: O que é alienação? Você se considera alienada em algum grau? 

 

E3: Eu me considero alienada em alguns assuntos por exemplo política...eu não entendo de política 

igual eu falei eu não posso discutir política no nível de vocês...nesse sentido eu sou alienada por mim 

por eu não ter ido atrás não ter pesquisado como ele faz enfim...o que é alienação...eu acho que 

alienação é não querer saber mais tudo da sociedade política todos os assuntos é você se contentar com 

aquilo que ter dão. 

 

P: Isso é responsabilidade sua ou há outro responsável? 

 

E3:  eu acho que sim...eu acho que vai de você...eu acho que vai de você...você que escolhe eu acho 

que na realidade por exemplo não sei...porque eu acho não é só de você também parte de tudo parte da 

televisão...ela não deve te manipular mas ela te manipula isso faz com que você se torne alienado 

porque às vezes as pessoas não sabem que ela está que aquilo é errado...enfim não sei colocar isso... eu 

acho que não é responsabilidade da própria pessoa ser alienada. 

 

P: Você se acha mais senso comum ou você já saiu um pouco dessa esfera? 

 

E3: Olha eu vou ser bem sincera...não eu acho que ainda eu sou um pouco senso comum em 

determinados assuntos não sei te dizer talvez se você me perguntar alguma coisa você veja uma 

resposta senso comum e outras não...então assim eu estou sendo bem sincera eu ainda tenho metade 

das duas partes. 

 

P: Qual é seu papel na sociedade? Qual o papel de todo mundo na sociedade? 

 

E3: Eu acho que na minha cabeça o papel de todo mundo na sociedade era viver de uma forma sei lá 
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harmoniosa uma coisa que todo mundo tivesse bom senso...eu acho que não deveria ter por 

exemplo...igual eu falei não deferia ter assento preferencial eu acho que deferia partir do bom senso 

pegar e dar lugar para o idoso acho que não deveria star exposto lá essa vaga para o idoso...tem um 

idoso lá você está sentado no lugar do idoso então levante dá o lugar para ele...acho que o papel da 

gente na sociedade seria viver com mais bom senso mais discernimento mais consciência do que faz 

do que não faz...mais reflexão de você questionar mais eu acho que é isso mais ou menos você ir atrás 

e não se contentar com aquilo que te dão...o que a televisão mostra...a televisão falou que é isso então 

ok...vamos lá...por exemplo, programa x fala alguma coisa de alimentação estou cansada de ver isso 

tem um monte de coisa errada que eles falam e a sociedade acata aquilo...então o programa x falou que 

ômega 3 é bom então vamos lá vamos comer ômega 3 você foi pesquisar para ver se é verdade...você 

foi em um profissional que recomende estuda aquilo para ver se aquilo é verdade...então papel da 

gente na sociedade na minha cabeça é você ir atrás e não só acatar aquilo que a televisão e as mídias te 

passam é você quere buscar uma resposta a mais. 

 

P: O que você espera ou esperou das manifestações do ano passado?  

 

E3: Olha eu gostei muito, eu fui...eu fui porque eu acredito na ideia de que era muito mais que os vinte 

centavos era assim os vinte centavos foi a gota d`água para a população tipo dar uma acordada e eu 

gostei muito de ver e fiquei triste quando acabou eu vou ser muito sincera quando deu uma estagnada 

eu fiquei triste porque eu queria que tivesse continuado porque talvez se tivesse continuado mudaria 

algumas outras coisas que devem ser mudadas... eu estava pela educação que meu é uma coisa muito 

falha que está trazendo cada vez...e eles querem que a educação... todos querem um povo alienado sem 

educação para que por exemplo eles possam dar um bolsa família e pegar o seu voto... 

 

P: O que você acha do slogan das manifestações: “Sem partido”. O que você acha disso? 

 

E3: Eu acho legal porque por exemplo até hoje como eu falei eu não sei muito de política...mas até 

hoje nenhum partido...para mim todos são iguais não vejo diferença em nenhum para mim todo mundo 

fala a mesma coisa e no final acabam fazendo a mesma coisa e não mudam nada. 

 

P: Para você existe Esquerda e Direita? 

 

E3: Para mim existe Esquerda e Direita...eu acho que existe uma diferença...mas por exemplo eu voto 

sempre quem é de Direita não voto em nenhum partido de Esquerda. 

 

P: Por que? 

 

E3: Não sei...porque eu acho que sou manipulada pela massa por exemplo. 

 

P: O que você acha do holocausto? 

 

E3: Eu acho que o Hitler é muito inteligente ele é um estrategista de primeira um cara que tipo...na 

minha visão foi uma das piores coisas que aconteceram na história, foi terrível...foi terrível porque 

morreram milhões de pessoas por um motivo ridículo então assim mas eu tenho que admitir que o 

Hitler é uma pessoa muito inteligente estrategista brilhante isso a gente tem que admitir...se ele é 

doente ou não eu não sei ele tinha a ideologia dele e ele talvez tivesse os argumentos dele para 

defender o que ele fez. Eu condeno pelo fato de eu achar uma atrocidade terem morrido tantas pessoas 

de uma raça enfim...eu acho muito ridículo ter esse pensamento de uma raça liderar, a raça ariana 

enfim...eu acho... 

 

P: Você sabe que o holocausto também teve a seguinte questão: médicos fizeram várias experiências 

com os judeus, experiências cruéis mesmo, mas essas experiências contribuíram para a ciência, para o 

avanço da medicina, muitos remédios que a gente tem hoje se devem a esses experimentos e 

conclusões tiradas desses experimentos. Diante disso, você acha que valeu o holocausto? 
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E3: Não, eu acho que por mais...eu acho que aquela relação por exemplo custo benefício eu acho que 

foi uma atrocidade muito grande...beleza, trouxe um grande benefício para ciência sim, mas eu acho 

que a tragédia foi pior que o benefício que ela trouxe...então, com certeza trouxe esses benefícios e 

acho que foi um custo muito alto e eu acho que existem outras formas de você testar, fazer 

experiências...foi de uma maneira muito cruel, eu li uma experiência que eles colocavam cimento nos 

olhos dos judeus para ver se ficavam azuis, enfim...eu acho que esse tipo de coisa não era necessário 

ter sido feito por mais que tenha trazido benefícios para a ciência. 

 

P: Encerrando a entrevista com o E3, continuando a entrevista com o E4. Você acredita que existem 

Esquerda e Direita? Sabe diferenciar? Qual seu posicionamento? 

 

E4:Bom a princípio a Esquerda e a Direita hoje não existem na minha opinião é simples não existe 

Esquerda ou Direita. A ideia base de esquerda e direita era aquela a esquerda está lá para ajudar ou 

voltar mais ajuda para quem necessita ou dar mais atenção nisso a direita serve para que...para 

privatização de grandes empresas visam o lucro próprio e o próprio benefício essa é a minha visão de 

esquerda e direita. Não existe isso hoje em dia porque assim...eu brinco com todo mundo...quando 

criaram essas regras de direita e esquerda a mesa era basicamente assim como a gente está agora só 

que hoje em dia a mesa é oval então não tem como você dividir uma lado para cada partido para mim 

hoje não existe partido de esquerda nem partido de direita...existe um partido que teve história de 

esquerda mas hoje age como direita e tem um partido que sempre existiu como direita que hoje finge 

mascara ai uma esquerda para ganhar votos. Para mim não tem como diferenciar...porque até agora 

todos os partidos que chegaram ao poder a serem eleitos nenhum deles se mostrou de esquerda mas 

também nenhum deles se mostrou de extrema direita forte...a gente pode pegar ai o partido x, eu acho 

que ele se mostra bastante de direita forte...mas ele mascara muito esquerda também. Eu não seria 

extrema esquerda eu seria acho que centro esquerda...eu acho que todo extremismo acaba ferrando 

com um lado entendeu...se eu for de extrema esquerda eu vou prejudicar as pessoas que trabalharam e 

hoje que tem alguma coisa a mais beleza ela pode ter muito mais do que não tem nada mas se ela teve 

história para chegar lá tem muita gente que ganha milhões hoje que não explorou ninguém...estou 

dando um exemplo assim...eu digo. 

 

 

P :O que você acha sobre o consumismo, sobre o modismo? Alienação? Você se considera alienado? 

Ou segue a moda? 

 

E4: Eu acho que assim, primeira coisa é...a pessoa fala muito do capitalismo...o capitalismo está em 

quem quer viver certo...se você falar ah está tendo muito capitalismo você financie ele o problema é 

teu...essa é minha opinião clara...eu não uso roupa de marca eu compro roupa em brechó eu não tenho 

problema nenhum em comprar isso eu não compro roupa rasgada ou coisa do tipo...por exemplo esse 

tênis eu paguei quarenta reais é um ótimo tênis e ele imita todos os tênis da moda,  não tenho duzentos 

e cinquenta reais paguei só cinquenta entendeu...então eu acho que é assim quem quer seguir o 

capitalismo segue quem não quer não segue é uma opção que é de fácil acesso tem lojas ai que 

vendem coisas muito baratas de qualidade eu tenho um agasalho eu paguei vinte reais a três anos atrás 

que está até hoje sem nenhum furinho eu já tenho agasalho que eu comprei no mês passado que veio 

com defeito. 

 

P: Então esse tipo de alienação você acredita não ter?  

 

E4: Não alienação de consumismo eu não tenho...mas assim eu não considero alienado assim em 

assunto algum porque eu me considero uma pessoa de bom senso...então se eu chego e me apresentam 

um assunto que eu não sei tenho certeza que eu vou atrás. 

 

P: Você acha que já saiu da esfera do senso comum? 
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E4: Eu acho que já...eu acho que já...eu não cheguei a um padrão x de bom senso mas digamos que eu 

seja um iniciante nessa área. 

 

P: O que você acha da imprensa, da mídia? Quais suas fontes de informação? 

 

E4: Eu como jornalista deveria apoiá-la mas de certa parte não, por exemplo,  a revista x e a revista y, 

as duas seguem a linha de editorial que é a linha que você pode falar sobre um assunto e não pode 

debater sobre outro e isso na minha opinião é errado dentro da mídia, dentro de qualquer imprensa, 

mas infelizmente quase todos...eu acredito até que todos tem um lado que pode mexer e tem um lado 

que não. 

 

P: Qual a sua opinião em relação aos meios de comunicação, a imprensa, o papel que eles 

desempenham e qual eles deveriam desempenhar? 

 

E4: Eu defendo muito que a imprensa ela deveria ser o quarto poder da sociedade...ela deveria ser o 

intermediador entre o governo o poder, e a sociedade, o que a sociedade quer a gente cobra do governo 

o que o governo faz a gente mostra para a sociedade mas a gente sabe que não é bem assim que 

funciona infelizmente por questões de corrupção manipulação e senso comum...eu acredito que essas 

três causas que quebram essa regra da imprensa da mídia de como ela deveria funcionar acredito que 

seja dessa forma. 

 

P: Como você acredita que a imprensa deveria funcionar aqui no Brasil, por exemplo? 

 

E4: É muito utópico falar dessa forma porque não existe uma certeza eu não tenho como te falar esse é 

o caminho certo da imprensa esse é o caminho errado é muito pessoal, mas o conceito de jornalismo 

assim o conceito midiático que a gente tem na faculdade essas coisas que passam para a gente é de que 

a gente deveria...como eu posso dizer...investigar e mostrar o que aconteceu sem fantasiar sem 

maquiar nada mas a gente sabe que hoje em dia nada é feito sem uma maquiagem...nenhuma notícia é 

passada sem esquece isso ou adiciona alguma coisa aqui alguma coisa assim...até porque muitas vezes 

a notícia precisa ter alguma coisa não é só ah...aconteceu não...tem que a acontecer por tal coisa. 

 

P: Essa visão que você tem essa percepção você adquiriu agora depois que começou cursar jornalismo 

ou anteriormente? 

 

E4: Não...muito pelo contrário porque anteriormente eu não tinha uma formação uma opinião sobre a 

mídia para mim a mídia o que ela fazia era exatamente o que estava acontecendo não havia uma 

apuração era muito senso comum opa...saiu no jornal que aconteceu isso e ponto final eu vi no jornal 

aconteceu ele sabe...porque eu tinha a ideia que o jornalista ele era esse mediador que fala para mim o 

que está acontecendo só que eu não sabia como ele poderia manipular essa informação...então não 

tinha conhecimento de que esse processo dele essa pessoa esse jornalista ele poderia ao mesmo tempo 

me prejudicar me passar uma informação falsa ou coisa do tipo...então depois que eu passei a estudar 

jornalismo que eu comecei a ter uma visão diferente eu comecei a ver que a mídia sabe a mídia ter dá 

uma informação mas é para você ir atrás dela não para você pegar oh...a mídia falou isso...não espera 

ai a mídia falou isso vamos ver o que está pegando então...a mídia seria o resumo para você ter uma 

base do que está acontecendo mas se você quer uma conclusão você tem que ir atrás para mim essa 

seria a mídia. 

 

P: Então na época dos seus estudos no ensino médio você não tinha nem vislumbre dessa visão mais 

crítica? 

 

E4: Eu acreditava que a minha crítica já era uma grande crítica...eu acreditava que somente você lendo 

dois jornais diferentes já eram o bastante, porque se os dois falassem parecido era verdade...então tipo 

eu buscava uma diferença mínima para garantir que aquilo era o certo mas depois eu descobri não é 

bem, depois acho que na faculdade eu descobri mesmo todos jornais falando a mesma coisa pode ser 
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que ela não seja realmente a verdade. 

 

P:O que você acha do holocausto? Você apoia o que aconteceu? Você entende o que aconteceu? 

 

E4: Eu não apoio...eu acho que é uma questão social, muito social isso...não entendo como uma 

pessoa poderia apoiar uma coisa desse tipo...quantidade de gente que morreu a quantidade de gente 

que foi submetida a torturas a coisas muito ruins mesmo que todo mundo critique que trouxe 

benefícios para a saúde por exemplo alguns estudos que foram feitos no holocausto mas tem coisas 

que foram desnecessárias uma coisa que eu estudei um tempo atrás é eu um doutor lá faziam exames 

para mudar a cor dos olhos das pessoas injetavam tinta a maioria acabava cego...ele testava a força das 

pessoas quanto tempo ela ficava em baixo da água...acho eu essas coisas não deveriam ser forçadas 

esse tipo de cobaia deveria ser voluntário certo mas com todo tipo de assistência que naquela época 

não era dado ah não deu certo mata.A justificativa de ajudar no progresso essas coisas, para mim isso 

não é justificativa...’ah eu matei mas descobri que antes de matar ele eu descobri que isso melhorava 

tal coisa’...isso não justifica. 

 

P: Não justifica, não legitima o que aconteceu? 

 

E4: Não...não porque isso......se isso fosse bom assim que desse algo...provasse seus benefícios seria 

aceitável uma segunda vez um segundo holocausto? ‘porque não fazemos outro então’...não foi tão 

benéfico. 

 

P: Você não concorda com isso? 

 

E4:Não concordo mas se a pessoa acha para mim uma pessoa que pensa que isso foi benéfico ela 

provavelmente espera um segundo porque não faz sentido para mim uma pessoa apoiar essa causa 

dizer que isso foi benéfico mas que não seria bom um segundo holocausto porque não se trouxe 

benefícios se houvesse um segundo poderia trazer mais. 

 

P: Você acha que as pessoas que apoiam e as que apoiavam naquela época elas estavam alienadas? 

Você acha que a alienação faz isso? 

 

E4: Com certeza...a  maioria dos campos de concentração naquela época eram uma grande fachada 

eles divulgavam que eram campos de trabalho as pessoas chegavam lá achando que elas iam trabalhar 

que iam fazer um monte de coisa que receberiam alimentação e tudo mais mas na realidade a gente 

sabe que eles sofreriam um tempo depois seriam mortos simplesmente para a raça ariana controlar. 

 

P: Mas não os judeus os alemães que apoiavam o nazismo o Partido Nazista eles eram alienados? 

Porque eles apoiaram? 

 

E4:Eu não tenho como dizer assim especificamente porque o partido Nazista era alienado porque a 

maior parte da alienação saía deles porque eles que divulgavam para toda a Alemanha que o que eles 

estavam fazendo era o certo eles divulgavam eles se mostravam heróis eles que se mostravam 

ali...então eu não posso dizer...eu sair por ai mostrando uma coisa as pessoas que isso é certo 

isso...isso...e isso não quer dizer que eu realmente acredito eu posso estar simplesmente estar 

manipulando aquela pessoa em prol do que eu sou obrigado a fazer. 

 

P: Mas a população você acha que foi alienada por essas ideias? 

 

E4:Em grande parte sim...a Alemanha ela apoiou muito o Hitler no que fez...nazismo foi muito bem 

recebido na minha opinião mas depois começou a ser criticado existiam sim alemães que realmente era 

contra o nazismo que notavam alguma coisa a mais isso até dentro dos nazistas...existem relatos de 

soldados e até grandes autoridades que ajudavam os judeus ou os homossexuais negros que também 

eram levados aos campos de concentração holocausto essas coisas...então eu acredito eu sim a 
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sociedade era muito manipulada mas existia dentro dela uma parcela mínima quase nula de pessoas 

que não caiam nessa manipulação. 

 

P: Certo. Agora sobre o papel da escola. Qual o papel da escola pública de um modo geral? O que 

deveria ser na sua opinião? 

 

E4:Acredito que o papel da escola seria basicamente passar o mínimo de informação para que a gente 

tivesse vontade principalmente de seguir para uma especialização o que hoje não tem a maioria das 

pessoas que conheço que estudaram comigo que já se formaram se formaram por dinheiro não porque 

elas sonhavam com isso eu inclusive fazia contabilidade e porque dava dinheiro ai eu mudei para 

jornalismo porque é uma área que eu gosto é uma área que eu acredito que vai evoluir e que eu sei que 

eu vou ganhar bem menos se tivesse continuado a fazer contabilidade eu acredito que...isso teve 

parcela da escola em mim mas não atingiu a todos da minha classe então eu acredito o ideal da escola 

ela fazer o máximo possível para que todos ou uma grande parcela pelo menos buscasse um rumo 

buscasse uma coisa melhor porque a escola nos ensina basicamente a buscar um diploma qual...dane-

se...o problema é seu do que não importa garanta sua vida...mas ela não nos faz ansiar por uma 

garantia melhor...eu acho que o principal papel dela seria investir nisso...nos iniciar em um área que a 

gente se sinta bem sinta próprio para investir nela. 

 

P: E qual o papel que você acha que deve desempenhar na sociedade? 

 

E4:Eu me vejo como um grande crítico...acredito que eu tenho meus defeitos e minhas alienações 

dizer que a gente é cem por cento não alienado é impossível a gente acaba sempre cedendo alguma 

coisa até por questões egoístas faz parte da nossa própria natureza como a gente estava discutindo 

antes aqui...então é...a gente acaba cedendo para algumas coisas eu acredito que o meu papel é tentar 

forçar o máximo é...para que as pessoas modifiquem o conceito de comodismo eu não gosto do 

comodismo eu luto contra isso eu luto...os textos que eu escrevo as críticas eu faço os trabalhos os 

projetos em que eu me envolvo é lutando contra o comodismo porque eu acho que quando a gente luta 

contra o comodismo a gente chama atenção de uma coisa que a pessoa passava despercebido ou então 

ela não notava a real importância por exemplo as manifestações elas...antes de dois mil e treze as 

manifestações eram uma minoria que ia nas ruas gritar pelo direito próprio...quando afetou geral e 

todo mundo começou a mostrar isso que era geral que era grande que todo mundo tinha que se mover 

foi uma coisa nacional...foi uma ato histórico...o que chamaram de Revolução dos Vinte Centavos foi 

um ato histórico entendeu...isso eu acho que foi uma luta contra o comodismo c isso é o que eu tento 

fazer parte diariamente dentro de casa no meu círculo de amigos novas pessoas que eu vou 

conhecendo acredito que seja isso. 
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Entrevista nº. 5, realizada em 04/05/2014 
 

 

 

Pesquisador: Fala um pouco sobre você. Sua idade? A origem da sua família? Poder aquisitivo? Como 

é sua vida agora e quando você estudava? 

 

Entrevistado 5: Meu nome é E5, tenho 19 anos, a origem da minha família, minha mãe é negra, veio 

da cidade de Araçai de Minas Gerais...(pausa grande), meu pai veio da cidade de Triunfo da Paraíba, é 

branco, ou seja, eu sai mais ou menos isso que sou agora como você tá me vendo. Tenho quatro irmãos, 

comigo são cinco todos são mais novos e eu sou a mais velha. Faço Geografia no Instituto Federal de 

São Paulo, curso de licenciatura, mais ou menos isso. 

 

P:: Onde você mora é periferia? Sempre morou lá ou mudou recentemente? 

 

E5: É mais ou menos é, periferia né. Porque tá afastado do centro então é periferia, moro aqui no bairro 

x, sempre morei lá. Antes eu morava mais próximo aqui a minha escola, minha antiga escola. Mas 

depois uns dez anos atrás eu fui morar lá. 

 

 

P: Para você, o que significou a escola? O que representava para você? Você gostava da escola? 

Pensando na estrutura, pensando no simbolismo da escola?Como era sua relação com a escola? 

 

E5: Vamos lá, estrutura. Começar com estrutura. A estrutura da escola era até que razoavelmente boa 

né, mas faltava muita coisa. Na minha opinião. Um laboratório de química, física, biologia, ciências em 

si. Deixa eu ver que mais, acho que faltou um pouco mais aulas mais de fora (pausa) aulas mais fora 

assim, de dentro da sala de aula, aulas trabalhadas como trabalho de campo, do lado externo, deixa eu 

pensar, os funcionários até que mais ou menos alguns eram legais outros não eram nada legais, mal 

humorados, assim, super grossos, falta de vontade mesmo de estar ali, eu mesmo via dessa forma, só 

estava ali pelo salário, só por ser funcionário público. Alguns. Na verdade a maioria. 

 

P: Certo. Você gostava ou não? Por quê? 

 

E5: Não. Porque eu acho que tinha coisa que não tinha necessidade de ir lá pra aprender. Mas não 

querendo me achar por saber, mas assim, era uma bagunça pelo menos no colegial, eu senti bastante 

isso... era uma bagunça, tinha professores que não conseguiam controlar a aula. Eu fiquei vários anos 

sem aulas de geografia no caso, professores de português eu não tinha, professores de, eu acho que não 

ser o mesmo professor, por exemplo, de inglês eu acho que influenciou muito isso, que nem... 

 

P: Você acha necessário ter o mesmo professor? 

 

E5: Não. Acho necessário a rotatividade de professores mudar. 

 

P: Por quê? 

 

E5: Por exemplo, de inglês, tem a professora de inglês ela tem um sotaque vamos dizer assim, e aí 

desde a 5ª série foi a mesma professora foi ate o 3º ano e você acaba adquirindo o sotaque dela, não que 

ela eu ache que ela deu muita coisa assim, que eu não acho que ela não deu tanta coisa assim, mas isso 

acaba influenciando e você não tem outras visões só tive a mesma visão desde a 5ª séria até... 

 

 

P: Certo. Então, você não gostava da escola por conta de todos esses problemas? 
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E5: É. Não e por causa de algumas pessoas também. Não gostava muita da minha sala assim. Depois 

que eu entrei pra faculdade e conheci assim um outro mundo eu estive mais, comecei gostar mais de 

estudar vamos dizer assim, eu já gostava de estudar antes mais por conta própria. 

 

P: Como era esse ambiente escolar? A maioria gostava da escola? Também viam esses problemas? 

 

E5: Não, viam, eu acho que viam os mesmos problemas que eu, mas eu acho que gostar da escola 

alguns podiam até gostar, mas eu acho que não eram todos. É não tinha tanto interesse, vamos dizer 

assim. Eu até tinha interesse em aprender, mas eu acho que faltava motivação, vamos dizer assim, de 

alguns professores, porque também eu, pelo que eu to vendo hoje vai, tem professores que vão com 

maior gás ali tentar ensinar isso e os alunos acabam desmotivando ele, aí não tem muito o quê fazer. 

 

P: Você se identificava com a escola? Você disse que não gostava, então até imagino a resposta, mas, 

você tinha uma relação de identidade com a escola? Você se identificava com ela? Você se sentia parte 

da escola? Participava das decisões da escola? 

 

E5: Ah sim, sim. Não, participar das decisões não. Mas tinha parte cultural, de ter dança, teatro... 

 

P: Você participava ativamente? 

 

E5: Eu participava sim. Que nem quando tinha que fazer painel eu sempre fazia os painéis, esse tipo de 

coisa assim. Nessa parte mais cultural eu sempre fui mais ativa lá. 

 

P: Que outra parte você gostaria de ter participado mais? 

 

E5: Do conselho de classe, eu nunca fui convidada. Eu sempre tentei entrar e nunca me deixaram 

entrar. 

 

P: Tenta separar a sua percepção de hoje e a percepção que você tinha na época. Tudo que você está me 

falando agora você já pensava na época ou você vê só agora com esse distanciamento? Você já percebia 

que você não gostava tanto da escola? Você já percebia que tinha esse problema da relação professor 

aluno? 

 

E5: Algumas coisa eu vejo agora. Não. Que nem eu não, eu num, eu da quinta série até a oitava eu 

gostava da escola bastante. Agora já no ensino médio começou a desmotivar, que nem... só agora eu 

vejo isso. Porque nos últimos foi os anos que eu mais faltei. Eu sempre quis ir pra escola todos os dias. 

 

P: Porque você faltou nos últimos anos? 

 

E5: Eu não sentia mais confortável, talvez também, porque, alguns amigos meus que estudaram de 

manhã foram pra noite, então eu meio que fiquei afastada assim tipo deles, depois eu tive que fazer um 

outro ciclo de amizade, foi tudo, essa parte também acho que teve bastante influência. Essa parte de eu 

não gostar mais tanto da escola quanto eu gostava antes, pelo menos no ensino médio. 

 

P: Você acha que isso pode estar relacionado com a adolescência? Percebia isso nos seus outros colegas 

também? Gostavam antes e passaram a não gostar tanto? Você acha isso uma coisa comum? 

 

 

E5: Sim. Os meus novos amigos que eu fiz na época lá no ensino médio também tinham o mesmo 

problema do que eu, eu acho assim, quando a gente faltava meio que faltava todo mundo junto assim, 

era uma coisa que tava virando um ciclo, ninguém tinha, no terceiro ano então, ninguém tinha tanta 

vontade de ir. 

 

P: Por quê? 
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E5: Todo mundo via que tudo que a gente viu em todos os anos no terceiro ano só tava ali pra reforçar. 

 

P: Você encarava a escola como uma instituição democrática? Você via isso na prática? Porquê? 

 

E5: Não. Vai, os alunos não tinham muita voz. E mesmo que eles tentavam ter eles eram barrados. Isso 

tá bem claro lá. 

 

P: Eram barrados pela escola? 

 

E5: Pela escola. Por exemplo, pra você conseguir vai, tudo que se tinha que tomar uma decisão tinha 

que falar com a diretora, pra você conseguir falar com a diretora você não conseguia falar com a 

diretora. 

 

P: Compara o ensino superior nessa questão da estrutura, do local, as relações entre as pessoas com o 

ensino médio. Que diferenças você vê? 

 

E5: Ah, que nem. A minha universidade não tem tanta estrutura. Ela tem mais nome do que estrutura. 

Isso é claro assim. É vamos dizer assim, que a [Escola X] tinha até um pouco mais de estrutura, porque 

lá não caia a teto lá, a minha universidade cai o teto, chove lá dentro tal. Mas a relação assim com a 

pessoas melhorou muito porque... 

 

P: É mais democrático o ambiente? 

 

E5: Sim. Lá tem grêmio, vamos dizer assim tem CA que eles dizem. Lá você consegue falar com o 

diretor bem mais fácil, por mais que lá os alunos são mais valorizados, apesar que eu acho que assim, lá 

eles não conhecem tanto os alunos quanto o [Escola X] conhecia, mas é um projeto que tem que ser 

trabalhado lá é totalmente diferente. 

 

P: Há um afastamento das relações? 

 

E5: Sim. Sim. Eles não conhecem a comunidade como não conhecem os alunos que estão lá dentro, 

isso eu acho importante. Ou pelo menos conhecer os alunos que estão lá dentro. Que nem eles estão 

começando a conhecer um pouco agora, porque tem a assistente social, então, alguns alunos pedem 

auxílio. Então aí que eles conhecem onde tal aluno mora, como de onde ele vem, quanto a família dele 

tem como recebe, tudo isso. Mas eu acho que seria importante conhecer os alunos, lá no [Escola X] eu 

conhecia um pouco mais, lá, vamos dizer assim, como tem a coisa de bairro, então você conhecia a 

família do aluno... 

 

P: Havia uma relação mais próxima com a comunidade no ensino básico? Você acha importante 

continuar no ensino superior?  

 

E5: Isso. Isso. Eu acharia importante. 

 

P: Como era sua relação com as disciplinas de um modo geral no ensino médio? Sua relação com os 

professores, como era de um modo geral? 

 

E5: As minhas notas eram ótimas.Boa. Uma relação boa. Tinha alguns professores que eu não gostava, 

não gosto até hoje. Mas boa até. 

 

P: Qual matéria foi mais importante para você e por quê? Qual disciplina do ensino médio? Qual mais 

te marcou? 

 

E5: Filosofia e a de geografia, eu acho...e a história também. Sociologia também. Mais foi só um ano 
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que foi com um professor... 

 

P: Porque as ciências humanas? Porque essas disciplinas? 

 

E5: Porque eu acho que foram as disciplinas com que eu mais me identificava assim. Sempre tive 

dificuldade com, é...sempre tive dificuldade depois que eu ingressei no ensino médio com ciências 

exatas. 

 

P: Sempre teve dificuldade em ciências exatas? 

 

E5: A partir do ensino médio, porque antes disso eu não tinha tanta dificuldade. Mais depois que eu 

entrei no ensino médio passei ter um pouco mais de dificuldade nessas matérias, apesar também que 

pode ser porque eu não me interessava tanto, parte de minha culpa. 

 

P: Tenta se lembrar de algumas coisas pontuais. Assuntos que mais te chamaram atenção. Aulas que 

mais te marcaram dentro dessas mencionadas por você. Que te marcou ou influenciou de alguma forma. 

Negativamente ou positivamente. 

 

E5: Vou usar a aula de filosofia pode? Bom, na aula no primeiro ano de filosofia eu comecei a perceber 

o que é ser crítico em determinadas coisa, coisas que eu não tinha um senso crítico. 

 

P: Então isso te ajudou? Você se sente uma pessoa com mais senso crítico? 

 

E5: Mais, sim. 

 

P: Isso fez efeito na época também ou só agora? 

 

E5: Na época e hoje. Hoje bastante. E algumas aulas de filosofia assim hoje me ajudaram bastante na 

faculdade. É primordial lá, eu fui conhecer mesmo só com filosofia lá no [Escola X]. Geografia também 

é meio subjetivo, eu faço curso de geografia então... 

 

 

P: Você acha importante ter um bom relacionamento com os professores na aprendizagem? 

 

E5: Eles eram professores mais próximos aos alunos, coisa que os outros professores não eram, porque 

eles se sentiam mais acima dos alunos então... e assim, pelo professor de ele te olhar cara a cara, ele 

saber lidar com você, não se sentir superior e nem inferior a você eu acho que isso é uma grande 

influencia também pro aluno; 

 

 

P: Tem algo além? A metodologia da aula? Alguma coisa? 

 

E5: Sim. Pelo menos esses professores te prendiam a atenção. Pode ser que eles não prendiam a da sala 

inteira, mas pelo menos a minha prendiam. Acho que por causa do conteúdo. A forma de dar o 

conteúdo. 

 

P: Como era a forma de dar o conteúdo? Alguma coisa funcionava, prendia a atenção? Alguma maneira 

de dar aula? 

 

E5: Por exemplo, professor de geografia que me deu aula nos dois últimos anos, professor não entendi 

tal coisa, ele ia lá mesmo que a sala não tivesse prestando atenção, porque eu via que sala não prestava 

atenção, era só um grupo de alunos que prestava. Ele ia lá e conversava com você, o que você não esta 

entendendo? Coisas que outros professores eu sentia falta. Por exemplo, a professora de história ela 

tentava não sempre ficar só no caderno e livro, caderno e livro e lousa, ela tentava trazer outros 
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recursos, não só vídeos, mas outros recursos que prendessem prender sua atenção... não era uma coisa 

tipo muito autoritária que nem outros professores tem, que outros professores viam, porque os 

professores é aquilo e pronto e você não pode pensar de outra forma, é aquilo e pronto e eu meio queria 

pensar de outra forma, e os outros professores de ciências, geografia e história já deixavam você ter 

mais liberdade coisas que meus professores não te davam liberdade na sala de aula, acho que isso 

influencia. 

 

P: Havia mais diálogo? 

 

E5: Isso, isso, isso. Não era algo imposto. 

 

P: Qual sua relação com a filosofia? O que é filosofia pra você? Como deve ser uma aula de filosofia? 

Como era a sua aula de filosofia? 

 

E5: Como era assim, eu via minha aula pelo menos que eu me lembro, porque eu não tinha tanta aula de 

filosofia na semana né, era uma, duas, depois ficou uma só (pausa grande) então era duas aulas de 

filosofia na semana, nem todos meus colegas de classe colaboravam pra ter essa aula isso era bem claro. 

Eu tive uma identificação muito grande com a professora, porque depois eu ainda cheguei a comentar 

com ela que eu queria fazer filosofia que eu lembro. Vai, a aula de filosofia, eu senti um pouco mais de 

liberdade a professora procurava saber qual era a minha opinião do que ela pensava não colocando a 

linha de pensamento dela impondo aquilo, você tinha liberdade pra falar, havia um diálogo o que era de 

filosofia. Eu penso várias coisas que podem ser filosofia, mas não sei se to tão certa, mas é pensar sobre 

o homem assim, a razão do homem, o homem em si assim eu penso, é que eu meio que, assim misturo 

filosofia junto com sociologia mais, é o mesmo que pensar a razão do homem, a razão em si, a razão de 

pensar do homem vamos dizer assim, não sei posso estar errada. 

 

P: A filosofia ela tinha utilidade? Pra que serve? Pra que servia para você, naquela época? 

 

E5: Naquela época tinha utilidade pra você começar pensar da sua forma de pensar não em geral assim, 

por exemplo, tem um grupo fechado de alunos todos tem que pensar da mesma forma, e eu não me via a 

vontade de pensar da mesma forma que meus colegas viam e acho que a aula de filsofia me auxiliou 

muito nisso. Comecei a ter mais um senso crítico de pensar, não é porque todo mundo tá indo prum 

lado que eu tenho que ir pro mesmo lado... A filosofia me ajudou a assim a tentar buscar mais a verdade 

no homem no caso ser eu a pensar mais e não, tipo, ir pelo senso comum, pelo resto, pelo restante. 

 

P: Naquela época já aplicava isso que está dizendo ou passou a aplicar depois? 

 

E5: Eu acho que com o decorrer do ensino médio em diante assim, eu comecei a ter mais atrito de 

ideias com outras pessoas que antes eu ignorava assim, deixava normal, depois que ia ter mais esse 

senso crítico, acho que por conta da filosofia e de outras matérias de humanas também isso acabou 

criando mais atrito com as pessoas. 

 

P: No seu cotidiano, dê um exemplo mais específico disso. Naquela época. 

 

E5: Bom, na minha casa, vou usar minha casa. Meu pai meio que... meu pai foi meio que fechado 

assim, valores antigos, aí, por exemplo, meu pai tem muito preconceito com gay assim, uma vez eu tava 

vendo um filme com ele, dois caras se beijavam eles tinham um relacionamento, aí meu pai criticou por 

eu estar vendo aquele filme em casa por conta desse preconceito, falando que podia influenciar meus 

irmãos. Eu me lembro que falei pra ele que ninguém se tornava gay por influência de alguém por estar 

vendo ali, que ele nascia daquele jeito. Discuti com ele por conta disso e fiz a seguinte questão, então, é 

normal ter cena de sexo e meus irmãos, na TV no canal que você assisti isso é normal e ter um 

relacionamento gay com alguém não é normal, um beijo não é normal, agora ver duas pessoas 

transando achando que isso possa influenciar meus irmãos por conta de eles serem novos, faixa etária 

de até 10 anos, isso foi um problema, acho que foi a primeira assim que eu tive um atrito com meu pai, 
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eu acho que a filosofia me influenciou nisso assim. 

 

P: E você acha que foi uma influencia positiva ou negativa? Por quê? 

 

E5: Positiva. Influenciou positivamente, porque eu acho que eu criei um senso mais crítico sobre o 

mundo, o universo, mais eu também penso, isso eu também eu acho que é pela filosofia, me questionar. 

Que possa ser também que eu também não possa estar errada... 

 

P: Um auto questionamento? 

 

E5: Isso. Possa ser que o meu pai pode estar certo, porque, valores antigos e eu ser nova no mundo, 

vamos dizer assim, e eu estar errada só porque, por causa da filosofia ter me criado isso assim. Mas a 

filosofia me criou uma pulga atrás da orelha sobre tudo, acho que isso resume basicamente tudo. 

 

 

P: Você acha que isso tem influencia da filosofia? 

 

E5: Sim. A filosofia é o que faz basicamente o questionamento. Do universo, do mundo, de você 

mesmo, de tudo, tudo, tudo. Acho que por causa da filosofia, me tornar mais crítica. 

 

P: No Ensino Médio, o que funcionava e o que não funcionava? O que te prendia atenção? O que 

prendia mais atenção? Qual momento da aula? Como? 

 

E5: Eu acho que o que me prendia atenção por gostar do conteúdo. Isso me prendia bastante atenção, 

porque, eu comecei depois que eu tive no primeiro ano, as primeiras aulas eu comecei a gostar bastante. 

A professora também, acho que isso é uma grande influencia. Agora isso pelo menos funcionava 

comigo agora, não sei se meus colegas de classe isso não funcionava, porque não eram todos que 

estavam interessados como eu. 

 

P: Estratégias de aula? Maneira de dar a aula? 

 

E5: Ah, a professora sempre tentava chamar atenção dos alunos. Ás vezes gritando um pouco. Às vezes 

ela parava de dar aula até que todo mundo ficasse quieto, isso também era uma maneira. A questão de 

debate assim, era uma coisa que prendia muito os alunos, porque todos colocavam a suas opiniões né. 

Assim, lousa a professora não usava tanto lousa. 

 

P: Isso era positivo ou negativo? 

 

E5: Creio que positivo assim. Você não precisa passar conteúdo na lousa pra a pessoa adquirir 

conteúdo, pra você ensinar o próximo. Isso não é necessário apenas com a fala consegue ensinar o 

próximo, isso é bem bacana assim. Eu creio como algo bastante positivo. Sim, os trabalhos que ela 

pedia também, a forma da gente pesquisar sobre aquilo, expor a nossa opinião sobre o trabalho, ela 

ouvia a gente sobre aquilo, não colocando nenhuma influencia dela, acho isso bastante importante. 

Basicamente isso. 

 

P: Então o professor precisa ser neutro?  

 

E5: É ele precisa, mas nessa área sim, mas a gente gosta de saber, tinha curiosidade de saber qual ela 

seguia assim, isso ficou bastante claro. Mas assim, ser neutro pra não influenciar na linha de raciocínio 

do aluno isso é muito importante. 

 

P: A filosofia o ensino a disciplina de filosofia tem algo de diferente das outras disciplinas? 

 

E5: Sim. A questão liberdade. Liberdade de expressão. 
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P: Mas isso é específico da filosofia ou também outras disciplinas? 

 

E5: Acho que específico da filosofia sim. A questão do questionamento, não só do outro, mas de si 

mesmo. Acho isso muito importante. 

 

P: O que você pensa sobre política? Você se interessa? Você procura saber? Ou acha desnecessário? 

 

E5: Eu gosto, mas eu não me interesso tanto em procurar saber. Porque, eu tenho meio que receio do 

que eu possa pensar, por que assim, na minha sala hoje, no ensino médio, é sempre muitas discussões, 

muitas linhas de raciocínio e isso bem legal assim... 

 

P: Hoje no ensino superior? 

 

E5: Hoje. Isso. No ensino superior, por conta de eu fazer, faço geografia por conta disso que eu tenho 

bastante discussões relacionado com a política, eu meio tenho que medo, meio que medo de procurar 

saber, não sei porque, mas é uma coisa que eu tento me abster sobre isso. 

 

P: Tem alguma coisa na aula de filosofia no Ensino Médio que não funcionava?  

 

E5: Acho que me incomodava dela gritar um pouco. Acho que a única coisa que me incomodava 

mesmo. Não que era desnecessário, mas era uma coisa que incomodava, que podia pensar uma maneira 

diferente de tentar prender a atenção do restante. Eu gostava muita da aula dela. Pra mim era tudo 

perfeito, lindo, maravilhoso naquela época. Mas eu penso que podia ter menos gritaria assim. É a única 

coisa que mais me incomodou. 

 

P: Você se considera uma pessoa autônoma?  

 

E5: Depende. Se eu domino sobre aquele assunto eu tenho, sou autônoma sobre ele. 

 

P: Se você não domina? 

 

E5: Eu procuro não opinar. É, ficar quieta. 

 

P: Mas você busca quando percebe que não sabe? 

 

E5: Na questão da política. A política é um exemplo. Se eu tenho interesse. Agora se for um assunto 

que não me interessa não. 

 

P: O que você acha da imprensa, da mídia no Brasil? Do que você lê? 

 

E5: Uma porcaria. Porque é muito sensacionalista, muito demais. Percebo por mim próprio assim. Por 

si só. 

 

P: Você acredita em tudo que lê e escuta? Por quê? 

 

E5: Não.Porque eu me questiono por conta da filosofia. 

 

P: O que você acha das manifestações do ano passado (2013)? 

 

E5: Eu participei das manifestações. Indo. Por conta do aumento, por mais que eu seja estudante, pague 

meia, não ia influenciar tanto, mas vinte centavos naquela época... 

 

P: Você considerou uma causa importante? 
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E5: Sim. Uma causa super importante, porque até então, o transporte público não devia ser pago, acho 

que é o mínimo que o Estado pode oferecer por pagarmos tantos impostos.  Era algo que precisava 

assim pro Brasil ver que não é porque, o Brasil é burro, de votar em pessoas burras que é geral isso, que 

nem todo mundo se importa com tudo no Brasil assim, com as coisas que acontecem mesmo. 

 

P: Você acha que a gente está numa sociedade democrática? Por quê? 

 

E5: Não. Eu acho que a mídia domina. Quem domina a mídia são os que tem mais dinheiro, influência. 

Por conta disso não é democrático. Justamente por a mídia influenciar as pessoas que não tem tanto 

estudo, vamos dizer assim. 

 

P: Então as pessoas são alienadas? Você se considera alienada? Por quê? 

 

E5: Eu acho que eu sou alienada não tanto no nível da sociedade brasileira, mas algumas coisas por não 

ir atrás de determinados assuntos e me fechar sobre eles assim. Fechar no meu mundo assim, aceitar 

aquilo, não ir atrás, me fechar sobre isso... 

 

P: Dá um exemplo de um tema que você procura. Você sabe que não sabe e não procura ir atrás. 

Poderia ir, mas não vai. 

 

E5: A política. Eu tenho um certo interesse e tenho meio um receio de ir atrás e meio que me torno 

alienada sobre isso. Que nem, no meu voto eu voto nulo, eu sempre votei nulo. Justamente por não ter 

nenhum posicionamento sobre isso. 

 

P: Então você se considera emancipada pelo menos parcialmente? Emancipação é se tornar-se 

autônoma? 

 

E5: Pela filosofia? Sim. Parcialmente. 

 

P: E você acha que teve influência da filosofia ou não? 

 

E5: Alguma coisa ela tem si. Em mim sim. 

 

P: Você acha importante continuar tendo filosofia no ensino médio? 

 

E5: Eu acho primordial assim. Não tendo poucas aulas, mas mais que uma aula, ou duas aulas assim. É 

principal o professor, é parte já ter filosofia no ensino médio, mas é quando, tem aquela pressão de 

criança pro adolescente que ela começa a pensar, tem que tomar suas próprias decisões, porque tá 

amadurecendo tá crescendo, entoa filosofia ajuda muito, muito mesmo. 
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Entrevista nº. 6, realizada em 05/01/2015 
 

 

 

Pesquisador: Trace um perfil falando sobre o poder aquisitivo da sua família, se você está fazendo 

faculdade algum curso e o que seria porque escolheu isso a sua relação com a sua família primeiro é 

isso que eu gostaria de saber. 

 

Entrevistado 6: Bom meu nome é E6, eu tenho vinte e um anos minha relação com minha família é 

boa somos de poder aquisitivo é...classe média...classe média baixa faço faculdade de pedagogia 

escolhi o curso porque eu me identifico com a grade e tenho vontade de fazer a diferença na vida das 

pessoas com deficiências tal. 

 

P: Você trabalha? 

 

E6: Eu trabalho no hipermercado na área de CPD. 

 

P: Tem a pretensão de continuar trabalhando nessa área? 

 

E6: Eu a princípio pretendo continuar trabalhando na minha área mas após o término da faculdade eu 

pretendo dar aula de manhã e continuar trabalhando no mercado a tarde. 

 

P: Você estudou numa única escola no ensino fundamental e médio ou trocou de escola? 

 

E6: Estudei numa escola só, no [Escola X] da quinta série ao terceiro do ensino médio. 

 

P: Qual era sua visão daquela escola e também da escola de um modo geral se é que você tinha conto 

com estudantes de outras escolas. Qual sua visão de um modo geral da sua escola enquanto você 

estudava e hoje talvez de um modo geral qual sua relação com essa escola? 

 

E6: Na época que eu entrei na escola era considerada uma das melhores da região mas quando você 

entra quando você está lá dentro não é tudo aquilo que o pessoal falava que o pessoal idealizava então 

você vê que tem professores que não são comprometidos tem outros que são...então eu julgo a escola 

como uma escola boa foi boa aprendi muita coisa aprendi ensinamentos na vida na escola também que 

vou levar para a vida toda. 

 

P: Qual era sua relação com seus colegas, os outros estudantes? 

 

E6: Boa...muito boa tive vários amigos que levo até hoje, muito boa. 

 

P: Com os funcionários, com os professores de um modo geral? 

 

E6: Também era boa minha relação nunca tive nenhum desentendimento. 

 

P: Com a gestão, a direção, coordenadores? 

 

E6: Também nunca tive nenhum problema. 

 

P: Participou de grêmio estudantil? 

 

E6: Não 
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P: Tinha interesse? 

 

E6: Não. 

 

P: Estava envolvida em atividades da escola projetos? 

 

E6: Não. 

 

P: Como era sua rotina de estudos? Você gostava de estudar? 

 

E6: Eu estudava de manhã e a tarde geralmente tinha trabalhos para fazer em casa tudo mas nada 

muito além. Gostava gosto até hoje. 

 

P: No ensino fundamental e no médio, qual sua relação com as disciplinas?  

 

E6: Eu sempre me interessei mais pela área de humanas do que na área de exatas. Desde o começo não 

me identifiquei com matemática com química física porque eu não me dava muito bem talvez porque 

eu não tive uma base muito boa no ensino fundamental I não me incentivou gostar muito dessas 

matérias mas área de humanas eu já me identificava com biologia, ciências filosofia, ai então eu fui 

mais para essa área. 

 

P: Há mais algum motivo para você preferir ciências humanas? 

 

E6: Acho eu minha relação com o outro...relação de entender o outro pesquisar ir atrás de querer 

entender o que a pessoa está dizendo por trás do que ela está dizendo a intenção dela acho que é por 

causa disso. 

 

P: Você teve algum incentivo em casa em relação à leitura? 

 

E6: Não...a leitura sim sempre gostei muito de ler mas assim minha mãe sempre me incentivou a ler 

mais não era esse...ela não me incentivou em nenhuma área fui eu que escolhi. 

 

P: Dentro das ciências humanas tem alguma disciplina com a qual você já se identificava? 

 

E6: Identificava com história sempre gostei de história de querer saber o que aconteceu e confrontar 

com o atual e saber porque a gente está dessa forma devido ao passado. 

 

P: Você acredita que a relação com o professor ou com a aula em si interferiu nesse seu gosto pela 

história? 

 

E6: Acredito que sim que os professores que eu tive de história junto com a geografia também eles 

mantiveram uma postura que fizesse com que a gente gostasse que fizesse que a gente mantivesse o 

interesse pela matéria. 

 

P: Você poderia citar alguma coisa que você lembra dessa postura? 

 

E6: O modo em que ministravam a aula,  incentivando a fazer pesquisas levando a gente em museus 

sobre determinado assunto. 

 

P: No Ensino Médio, como foi sua relação com essas disciplinas? 

 

E6: De extremo questionamento eu sempre queria saber de algo mais nada estava bom...minha atitude 

questionadora porque eu queria saber não existe uma verdade única e eu queria saber todas as 

verdades não...não me contentava sobre uma única definição e porque aquela definição 
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P: Você já pensava dessa forma? O que aconteceu? 

 

E6: Não...eu comecei a pensar depois que tive aula de filosofia e fui incentivada ao questionamento 

porque anteriormente nunca tinha parado para pensar para refletir sobre tal existência das verdades 

sobre tal determinados assuntos que foram abordados em aula. 

 

P: Então essas aulas provocaram alguma coisa? 

 

E6: Sim, provocaram uma atitude questionadora atitude de refletir mais sobre os assuntos. 

 

P: Como era sua relação com a Filosofia, com as aulas e com o professor? 

 

E6: Então, no ensino médio o que eu aprendi com filosofia era só questão de questionar de se 

aprofundar no assunto não se contentar com que o senso comum falar teria que ir a fundo ter uma 

justificativa um fundamento...um exemplo foi as...superstições eu antes de ter aula de filosofia até que 

acreditava em algumas superstições eu vi que não tem verdade nenhuma é tudo senso comum que é 

criado para amenizar uma situação em determina época. 

 

P: Você chegou a essa conclusão como? 

 

E6: Com mediação do professor... com as aulas o professor foi explicando e eu fui pensando mais por 

esse lado. Elas provocavam questionamentos ai você que determinava a sua verdade você que 

determinava se acreditava ou não e a professora só questionava se estava certo e porque estava certo se 

aqui não existia porque existia. 

 

P: Como era sua relação com a professora? 

 

E6: Era boa...ela era um tanto quanto animada para fazer questões. 

 

P: Você acredita que uma boa relação com o professor influencia no seu gosto na sua predileção por 

determinada disciplina ou matéria? 

 

E6: Sim...não só com filosofia mas com outras matérias...porque quando você tem um bom 

relacionamento com o professor e o professor te entende você acaba entendendo mais a matéria e 

gostando mais. 

 

P: Agora faça uma crítica ou críticas ao ensino de filosofia? O meu foco é filosofia né? Faça críticas 

ao que você teve?  

 

E6: Críticas a aulas que eu tive? 

 

P: É uma crítica...tem algum ponto positivo assim ponto positivo até mencionou mas se quiser falar 

algum outro...um ponto negativo alguma coisa que você acha que deveria acontecer diferente ter 

acontecido ou ser diferente? 

 

E6: Na verdade eu tenho ponto só positivo porque depois que eu sai do ensino médio eu tive outra 

cabeça devido a tais questionamentos a tais reflexões porque se eu não tivesse tido a matéria de 

filosofia e sociologia eu não estaria com a cabeça que eu estou hoje eu não pensaria como eu penso 

hoje eu estaria alienada na verdade isso só traz positividade. 

 

P: Você tomou consciência disso quando? Durante o ensino médio? Depois? 
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E6: Durante as aulas depois também mas ali eu fui despertando durante o ensino médio depois 

diversas situações da vida trabalho estudo amizades você vê que aquilo foi bom aquilo realmente foi 

bom e você usa até hoje. 

 

P: Dá um exemplo mais completo disso que estava mudando sua cabeça? 

 

E6: As relações com as pessoas no trabalho pode ser uma delas...porque você antes da filosofia eu 

simplesmente julgava a pessoa sem nem pensar no lado dela sem nem pensar quais são os propósitos 

dela para determinadas situações para determinadas atitudes depois que eu tive essas aulas eu comecei 

a pensar porque aquela pessoa está fazendo aquilo eu julgo errado mas para ela pode não ser errado. 

 

P: Você acredita que foi a filosofia, a sociologia ou você acha que outras disciplinas ou até alguma 

coisa fora da escola contribuiu decisivamente para você pensar dessa forma? Como você vê isso? 

 

E6: Eu penso que foram essas duas disciplinas que me nortearam para pensar dessa forma porque 

anteriormente como eu já citei eu não tinha essa visão mais aprofundada e depois dessas matérias eu 

pude despertar pude ter mais essa reflexão. 

 

P: Algum ponto negativo na própria disciplina na forma que ela foi ministrada pelo professor?  

 

E6: Não a princípio não tive nenhum ponto negativo até porque eu gostava como as aulas foram 

ministradas sempre com muito questionamento nunca tive nenhum problema. Não...não mudaria 

porque o modo que foi ministrada foi suficiente para que eu despertasse para que eu gostasse para que 

eu acordasse dessa alienação desse mundo de hoje, 

 

P: Você acha que a escola estava estruturada de uma maneira correta? Qual o papel do aluno no 

Ensino Médio, por exemplo? 

 

E6: Papel do aluno é estar ali estudar procurar conhecimento não é...e hoje em dia é difícil você ver 

um pouco isso na escola porque a maioria que está ali não está preocupado em aprender e questionar 

mas alguns poucos que estão ali para questionar para aprender para durante a vida saber levar. 

 

P: Você acha que a escola é um ambiente democrático onde todos participam e podem participar? 

 

E6: É democrático porém nem todos querem essa democracia. Muitas vezes os alunos também e às 

vezes até os gestores dependendo da forma como eles agem com determinada matéria? 

 

P: O que você achou e acha das manifestações de junho de 2013? 

 

E6: Eu achei que foi uma revolução, que o Brasil estava precisando...parece que o Brasil acordou. 

 

P: Acordou do que? 

E6: Eles estavam muito acomodados só que...não está bom vamos empurrando com a barriga e no fato 

que aconteceu começou pelo fato do aumento do ônibus mas englobou outros assuntos em que o povo 

brigou pelos seus direitos e deu certo. Alguns pontos deram certo, precisam melhorar outros. 

 

P: O que você acha do tema política? 

 

E6: Olha política eu prefiro...eu não sou muito ligada à política...não sou tão atenta a esses assuntos 

não dou tanta atenção...porém como estamos agora em época de eleição pelo que vejo como tem 

candidatos que eu não acompanharia nenhum isso me faz desacreditar. 

 

P: Qual deveria ser a postura das pessoas diante disso? 
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E6: De ir atrás, de questionamento, de debater com determinado candidato, caso o candidato entre, de 

ir atrás, não ficar ah! votei e pronto, tem que votar,  mas tem que cobrar tudo aquilo que ele falou em 

promessas e campanha. 

 

P: Sobre religião o que você pensa desse tema qual seu posicionamento? 

 

E6: Olha é uma questão que eu tenho um pouco de dúvida até...porque eu desde muito nova sempre 

questionei, eu ia lá na missa, na catequese, eu sempre questionava, ai essa atitude não é bem vinda 

né... principalmente na religião católica a qual eu fazia parte. Troquei...troquei assim né...agora eu sigo 

uma doutrina, doutrina espírita 

. 

P: Porque você adotou outra doutrina? 

 

E6: Porque o catolicismo não respondia as minhas questões, por exemplo está lá na catequese, Adão e 

Eva e tal, tiveram os filhos não sei o que e a partir daí surgiu a humanidade...eles tiveram três filhos 

homens eu questionei isso na catequese como é que surgiu a humanidade a partir dali. 

 

P: Você já tinha essa postura questionadora?  você acha que isso foi importante até para você se 

familiarizar com as  ciências humanas principalmente filosofia e sociologia? Acha que isso interferiu 

no seu gosto por elas? 

 

E6: Isso ajudou porque eu sempre quis saber o porquê das coisas e com a filosofia e a sociologia 

aguçou mais ainda. 

 

P: O que você acha de o Brasil ser um Estado laico no sentido de não ter nenhuma religião oficial, não 

privilegiar nenhuma? 

 

E6: Minha opinião sobre o Estado laico é que o Brasil deveria ser sim um Estado laico como é 

atualmente é igual a democracia ele tem que respeitar as diversas religiões as diversas opções eu acho 

que está certo. 

 

 

P: Você acha que deve se discutir religião? 

 

E6: É uma questão que pode até ser discutida mas nunca você vai ter razão e a outra pessoa vai ter 

razão porque para você vai ser certo para ela vai ser certo então não tem muito que ah a minha é 

melhor a sua é pior sempre a pessoa vai achar que a dela é melhor mas não existe isso cada uma 

acredita no seu Deus não sei como que chama e aquilo é o certo cada um acreditar em si sem nenhum 

ofender o outro. 

 

P: Essa é a sua postura que você defende? 

 

E6: Sim 

 

P: Você acha que a filosofia deve continuar no Ensino Médio? 

 

E6: Deve continuar sim porque essas disciplinas preparam as pessoas para a vida e o que o governo 

quer é que sejam todos bonequinhos manipuláveis e essas disciplinas mostram para você a verdade, 

elas mostram para você que não é aquilo que pode ser várias situações não é uma situação só não é 

uma atitude só são várias.  

 

P: Você se considera alienada ou parcialmente alienada? Por quê? 
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E6: Não diria que me considero alienada e nem parcialmente alienada. Pois sempre estou a procura do 

fundamento do que me é proposto. Nunca me conformo com o "pronto e acabado". 

 

P: O que é ser alienado na sua opinião? 

E6: Alienado é ser uma pessoa que se conforma com tudo que é lhe é apresentado. Que só é capaz de 

ver uma única verdade para as coisas. Que não abre as portas para o desconhecido, para o novo. É 

acomodada. 

 

P: Você acredita que a sociedade, os outros são alienados? Por quê? 

E6: Olha hoje eu dia eu acredito que boa parte da sociedade está deixando de ser alienada pois as 

atuais circunstâncias que estamos devido a crise estão fazendo inúmeras pessoas correm atrás da 

mudança e não se acomodam mais com o que lhe é imposto. Porem pessoas de lugares mais afastados 

onde a informação chega com mais demora a alienação é forte ainda. Pois é mais fácil de manipulá-las 
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Entrevista nº. 7, realizada em 05/01/2015 

 

 

 

 

Pesquisador: Saber sobre seu perfil, a sua origem, onde você mora, o poder aquisitivo da sua família, 

se você trabalha, se está estudando atualmente.  

 

Entrevistado 7: Tenho vinte anos, eu sou paulista, nasci aqui em São Paulo mesmo, minha família 

inteira é paulista...e eu moro no bairro x, sempre estudei no bairro x, minha vida foi praticamente no 

bairro x até eu me formar na escola; quando eu me formei fui para Guarulhos porque lá eu achei as 

faculdades melhores, estudei  sistema financeiro completo, estudei dois anos e trabalhei lá...me formei 

agora em 2014 para 2015...eu estava trabalhando na área, no momento não estou mais, estou 

procurando um emprego na área. 

 

P: E qual é o poder aquisitivo da sua família, dos seus pais? 

 

E7: Eu diria uma classe econômica baixa...baixa renda, a gente não pensa assim...a gente vive bem, 

mas é uma classe baixa, eu diria. 

 

P: Sempre foi assim? Alguma coisa mudou no meio do caminho? 

 

E7: Sempre foi assim. Sim, agora melhorou bastante, né... agora minha irmã também está 

trabalhando... a gente mora os quatro, agora melhorou bastante, minha mãe trabalha, meu pai e minha 

irmã...e quando eu trabalhava também a gente estava melhor ainda, a gente conseguia conquistar mais 

coisas, mas eu percebo que gente está sempre evoluindo, a gente nunca cai. 

 

P: Em relação a sua família, aos seus pais: eles incentivavam os seus estudos? 

 

E7: Sempre. Eles sempre me incentivaram a tudo aquilo que eu queria ...eles ficavam muito 

preocupados, tentavam ao máximo me direcionar para alguma coisa mais específica, o sonho do meu 

pai era que eu fosse engenheiro, engenheiro civil ou engenheiro mecânico....eu nunca gostei da área 

mas ele sempre me incentivou, eu sempre gostei muito de arte, ele sempre me incentivou muito a fazer 

arte, música e sempre me incentivava bastante. 

 

P: Ao longo do ensino fundamental e do ensino médio você tinha incentivo também? (Se sim) Isso era 

delegado só para a escola ou seus pais faziam alguma coisa a respeito? Por exemplo, seus pais 

olhavam seu caderno? Frequentavam reunião de escola? Como era esse incentivo? 

 

E7: Tinha. Eles eram assim: no começo, quando eu era mais novo, no ensino fundamental, eles 

olhavam o caderno, pegavam no pé, pediam para estudar, vinham em todas as reuniões ... aí, quando 

eu cheguei no ensino médio, eles continuaram indo em todas as reuniões, só que já não olhavam mais 

o caderno... eles deixavam por minha conta, mas era assim, em casa era regra...a média deles não era 

cinco ou seis igual na escola, a média deles era oito. Eles acompanhavam... no fundamental, 

exatamente do lado...ensino médio era imprescindível nota boa, média oito, assim eles acompanhavam 

pelos resultados, né....eles não acompanhavam o processo, mas o resultado eles sempre procuravam. 

 

P: Como era durante o ensino fundamental e o ensino médio a sua relação com a escola? Você 

estudou na mesma escola desde a quinta série? Você gostava da escola? Qual a sua percepção da 

escola de um modo geral? 
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E7: De um modo geral...o ensino, metade de ensino fundamental de primeira a quarta série eu fui uma 

escola e da quinta série até o terceiro ano foi em outra escola, na Escola X, aqui no bairro x mesmo; a 

princípio eu gostava muito da escola eu não gostava muito das pessoas com as quais que eu tinha que 

lidar é...com os alunos eu achava assim os alunos muito bagunceiros eu não gostava não me envolvia 

muito com essa parte de bagunça assim eu gostava muito da parte artística da escola que era 

pouquíssima...era pouquíssima...quando eu entrei lá é...já tinha umas peças de teatro mas era tudo 

muito restringido tudo muito fraco. Então assim nesse decorrer da escola assim sempre estudei muito 

era muito focado em estudo e sempre procurava arte na escola e eu não via apoio era muito difícil um 

professor que apoiava uma coordenação um diretor que apoiava e falava não...vamos fazer uma peça, 

vamos fazer um evento na escola, vamos promover igual aquele negócio de chapa que tinha na 

escola...grêmio estudantil era assim quando eu entrei até que era um pouco mais forte mas com o 

decorrer do tempo ficou bem fraco a gente tentou fazer...não dava certo a gente não tinha poder a 

gente não tinha contato principalmente com a coordenação...era principal...ah eu acho que o principal 

problema da escola era a coordenação. 

 

P: Em relação à infraestrutura da escola, você acredita que era boa? 

 

E7 : Era boa a estrutura da escola, só que era mal usada, ela era muito mal utilizada. Meio a meio...o 

problema eram os alunos que depredavam a escola acabavam tudo que eles faziam...tinha pintura na 

escola eles destruíam a escola estava limpa eles sujavam então infraestrutura assim era boa mas por 

parte os alunos destruíam...e a outra parte eles não usavam a coordenação não usava tinha o teatro...o 

teatro era muito bom o teatro...ele era grande ele era...tinha uma boa capacidade sonora ele tinha 

equipamentos só que a gente não usava eles acabavam ficando velhos eu vi eu cheguei a ver assim 

algumas vezes que a gente conseguia ir ao teatro que no fundo do teatro que era ali a coxia ali tinha 

coisas jogadas eles usavam o teatro mais como estoque...eu consegui da quinta ao terceiro ano eu 

consegui fazer uma peça na escola com muito sacrifício mas a gente conseguiu fazer uma peça não 

conseguiu muito mais que isso. 

 

P: Então você acredita que esse tipo de problema era em relação à gestão da escola? 

 

E7: À gestão da escola e aos alunos que não sabiam utilizar.o pouco que eles tinham eles não sabiam 

utilizar. 

 

P: Você presenciou  alunos reivindicarem? Você fazia algum tipo de reivindicação? 

 

E7: Pouquíssimos, era uma minoria...muito pequena. Fazia, a gente sempre tentava montar grupos, as 

chapas os grêmios a gente não conseguia...grêmio era muito complicado fazer grêmio naquela escola, 

então a gente tentava de outros modos, a gente queria promover é...a gente juntava um número de 

alunos, tentava conversar com alguns professores, com alguns pais também era difícil os pais 

comparecerem quando a gente queria a força dos pais ne...quando os pais falam é mais forte que os 

alunos e era muito difícil a gente se juntar mas o que a gente conseguia fazer era juntar um grupo era 

sempre o mesmo grupo desde a quinta série até o terceiro ano foi basicamente o mesmo grupo de no 

máximo dez alunos a gente sempre tentava fazer eventos na escola campeonato limpeza...e era muito 

difícil, eles sempre arranjavam um jeito de boicotar, é incrível. Eles – a coordenação em geral desde a 

tia da limpeza que não tinha muito a ver muito com a coordenação, até a diretora da escola eram os 

que mais colaboravam para boicotar tudo que a gente planejava fazer. 

 

P: Por que isso acontecia? 

 

E7: Porque fugia do tradicional eles queriam que os alunos entrassem...era praticamente uma escola 

militar só que não com o rigor de uma escola militar...eles queriam que a gente entrasse 

estudasse...tivesse educação física porque educação física era muito importante na escola isso que eu 

via muito...esporte eles viam como uma prioridade...é uma prioridade mas arte também...então eu via 

que esporte eles levavam muito mais em conta do que arte. 
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P: Esse discurso tradicionalista a que você se refere, era um discurso da gestão ou também de 

professores ou outros funcionários? 

 

E7: Assim...os professores do [Escola X] eram excelentes, todos, eu nunca tive problemas com 

nenhum professore, eles sempre apoiavam só que o problema mesmo era a coordenação a coordenação 

e até por influência acredito os funcionários que não eram os professores os outros funcionários 

limpeza os zeladores eu via assim eles tinham uma...eles implicavam muito para a gente poder fazer 

alguma coisa na escola...e esse discurso como você perguntou não era um discurso não era imposto 

para a gente eles não chegavam e falavam exatamente assim...eles só faziam eles impunham mais sem 

falar não havia um discurso assim de...eles geralmente eles nunca davam as caras a diretoria...eu 

lembro que uma vez trocou de diretor...e teve uma época que trocou muito de direção teve uns anos 

que trocou assim acho que anos seguidos assim então a gente não conhecia a gente não sabia quem era 

o diretor as vezes o diretor não estava a gente queria conversar com o diretor com o dono dos porcos 

ali e não tinha...a não...eu vou falar eu vou representar a escola então vocês vão falar para mim e eu 

vou tomar uma atitude...essa conversa não existia eles nunca apareciam. 

 

P: Em relação à gestão democrática da escola: a participação de todos os membros da escola ocorria? 

 

E7: Eram poucos...mesmo os alunos...muitos alunos estavam lá para zuar nem para estudar estavam lá 

para fazer número mesmo eram poucos alunos que se interessavam em querer fazer alguma coisa 

construtiva na escola e era muito pouco o número de colaboradores da escola que ajudavam a gente e 

na maioria da gente eram os professores os professores eram o que mais ajudavam a gente a 

coordenação sempre de fora. 

 

P: Mas você e um grupo tentavam ser ouvidos para que as coisas acontecessem na escola? 

 

E7: A gente tentava...a gente tentava...a gente queria uma voz...como a escola inteira era muito 

complicado então a gente juntou um grupo então a gente vai ser a voz da escola o que a gente falar vai 

representar a escola mas mesmo assim era rara...não nunca... 

 

P: Então você acredita que não havia uma gestão tão democrática assim? 

 

E7: Não...não...era tipo imperialismo. 

 

P: Foi num determinado período ou sempre foi assim? 

 

E7: Sempre foi assim...foi desde a quinta série do fundamental da quinta série ali...ali eu era um pouco 

novo é...não vou dizer que eu fazia tudo isso na quinta série porque eu tinha acabado de chegar na 

escola mas eu sempre eu via isso desde da quinta série eu via isso até o terceiro ano...o que eu via era 

que ia piorando quanto mais tempo passava pior era cada ano que passava a administração era 

pior...era cada vez mais difícil conversar com eles era cada vez mais difícil conversar com alguém que 

representasse era mais difícil tudo. 

 

P: Vocês participavam de conselhos e reuniões juntamente com professores e a gestão? Vocês 

reivindicavam isso? Eram convidados ou eram em alguns momentos? 

 

 

E7: Não...não nunca. A gente tentava a gente não tinha poder para isso em dias de reunião a gente não 

podia nem ir na escola.Não, não éramos convidados a gente nunca participava de nada referente a...se 

tinha uma reunião se tinha um conselho a gente nunca era chamado a nossa voz nunca era ouvida. 

 

P: Grêmio estudantil ocorreu na escola nesse período? 
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E7: Ocorreu no começo, quando eu entrei não me lembro exatamente o ano na quinta sexta série 

existia um grêmio e funcionava o grêmio tinha uma sala só para o grêmio só para reuniões do grêmio, 

eles faziam campeonato...   era usado mais para esportes, acho que por isso que dava certo, era mais 

para esporte tinha muito campeonato tinha campeonato de tudo todos os esportes vôlei futebol 

basquete todos esportes tinham campeonato artes nunca teve mas conforme os anos foram passando o 

grêmio foi perdendo muito a força alguns anos tanto é que dá oitava série...sétima oitava e primeiro 

não teve grêmio. No segundo a gente não fez grêmio poraquê a gente conseguiu não sei como depois 

de muita conversa a gente conseguiu fazer uma peça de teatro e ai nosso grupo focou nessa peça de 

teatro e foi um sucesso a gente chegou a apresentar na... em várias instituições não foi só na Escola X 

em outras escolas da região até na própria Diretoria de ensino a gente apresentou na diretoria de ensino 

para professores e diretores e foi um sucesso assim tremendo e quando chegou no terceiro ano eu 

reparei...eu reparei não...no terceiro ano eu achei que agora vai ser mais fácil no segundo ano a gente 

conseguiu condições fácil...então no terceiro ano vai ser tranquilo o que a gente conquistou a gente vai 

manter e foi totalmente ao contrário Não foi feito eles fecharam o teatro, trancaram o teatro a gente 

não podia usar o teatro. Então a gente tentou usar o grêmio logo no comecinho do ano, mas ai nossa 

sala dividiu eu perdi bastante do pessoal metade foi para o noturno outra metade continuou no período 

da manhã...então eu perdi muito do poder vamos dizer assim entre aspas que a gente tinha...e eu não 

consegui ter força nem para montar uma chapa eu consegui e...até engraçado eu gostaria de comentar 

que foi assim...eu tive uma professora que era de português ela está na escola eternamente eu entrei na 

escola ela estava lá eu sai da escola ela continua lá...ela...ela até apoiou bastante quando a gente fez a 

peça isso que era engraçado ela apoiava a gente em certos aspectos em outros aspectos ela boicotava a 

gente naquele projeto que foi uma peça que a gente fez mas qualquer coisa fora aquilo ela não apoiava 

a gente para a gente fazer...e o que eu reparei no terceiro ano foi que eu desisti no terceiro ano...no 

começo do ano eu até tentei montar uma chapa não consegui então eu vi que não ia ter força então eu 

desisti...eu comecei a trabalhar foi o meu primeiro estágio foi no último ano da escola então eu estava 

fazendo estágio estava estudando na escola e estava fazendo cursinho a noite...então eu não tinha mais 

tempo e também não queria mais estava cansado de tentar e não conseguir então eu parei. 

 

P: Como era a sua relação com todas as disciplinas do ensino fundamental e com esses professores? 

 

E7: De um modo geral eu sempre gostei de estudar no [Escola X] os professores era muito bons eu 

achava assim que o conteúdo que eles passavam era muito bom o problema era que a maioria dos 

professores não conseguiam conter a sala a sala era sempre muito grande tinha uma média de quase 

quarenta a cinquenta alunos...então era muito difícil de conter a turma mas assim alguns professores 

conseguiam alguns professores gritavam esperneavam e conseguiam fazer todo mundo calar a boca e 

davam aula. 

 

P: Então você acredita que a empatia com o professor daquela disciplina contava bastante? E a 

empatia com a disciplina, não conta? Está relacionada com a empatia com o professor? 

 

E7: Conta...eu acho que está um pouco relacionado mas eu acredito que na minha época eles viam 

mais a empatia com o professor do que com a matéria. O problema não era disciplina, eu acredito o 

problema era o professor...as vezes não precisava fazer na da ele entrava na sala o aluno não vai com a 

cara do professor o aluno fala assim ‘vamos zuar, então vamos embora’ então começava aquela zona 

na sala sem ter motivo o professor nem abriu a boca não sabe nem o nome do professor mas se os 

alunos não fossem com a cara do professor não tinha aula. 

 

P: Então a figura do professor era mais importante que o da disciplina em si? 

 

E7: Acredito que sim porque eu lembro que a maioria dos bagunceiros eram muito bem em 

matemática...o que em sofri em matemática eles faziam de olho fechado o que eu precisava de um 

professor me explicando...um aluno bagunceiro que ouvia uma vez só o professor falar ele entendia. 

 

P: E ele entendia porque gostava do professor? 
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E7: Ou porque ele não tinha dificuldade com a matéria...eu acredito que assim ele não precisava se 

dedicar na matéria...era uma coisa era um ensino...o material o conteúdo o conteúdo das aulas e a aula 

era fácil de se entender desde que eles ficassem todos quietos não precisavam se dedicar tanto era 

questão de prestar atenção e entender a aula e eles conseguiam fazer...só que o problema era esse eles 

não queriam eles conseguiam mas eles não queriam e não por causa do professor por causa da empatia 

com o professor. 

 

P: Então para você isso era bem claro: quando a classe gostava do professor, havia colaboração? 

 

E7: A aula fluía sim...era regra...por mais que o professor na maioria das vezes ele conseguia controlar 

a sala na maioria das vezes algumas vezes saia de controle mas na maioria das vezes ele conseguia 

controlar a sala mas por muita insistência por muito gritar chamar a atenção ele conseguia controlar a 

turma mas se eles não iam com a cara do professor eles dificultavam muito mais para obedecer. 

 

P: O que fazia um aluno gostar de um professor? 

 

E7: A principal era se o professor era bonito ou não...professoras principalmente as 

substitutas...professoras substitutas se é bonita todo mundo cala a boca e presta atenção...professores 

de educação física bonitos as meninas ficam quietas e mandam os meninos ficarem quietos agora 

quando o professor é feio quando o professor é velho eles já não...principalmente se o professor é 

velho...uma idade avançada idoso eles vão mesmo eles chamam de gaga eles não querem nem 

saber...ou se o professor é feio mas é um professor é bacana e chega e aí galera chega falando em 

gíria... eles se identificavam mais...tinha uma professora nossa de sociologia ela era muito nova ela era 

muito novinha muito novinha então ela chegava tipo e ai gente beleza como vocês estão não sei o 

que...nossa...era muito bonita era loira então os meninos viam eles ficavam loucos eles mandavam a 

gente calar a boca que estava conversando escuta a professora ela está falando... 

 

P: Então isso tudo que você descreveu do ensino fundamental vale para o Ensino Médio? As coisas 

não mudaram? Ou você percebeu alguma mudança em relação a isso? 

 

E7: Vale para o ensino médio...as coisas não mudaram...não mudaram...não mudaram tanto é que 

meus primeiros palavrões eu aprendi na quinta série eu entrei na quinta série sem saber um palavrão e 

quando eu entrei na quinta série eu falei meu Deus eu já sabia todos e foi desde a quinta série até o 

terceiro ano dessa forma. 

 

P: Mas a postura dos seus colegas da classe em relação a gostar ou não de um professor, se identificar 

ou não com uma matéria ou disciplina, foi sempre a mesma em relação ao ensino fundamental? Não 

houve uma maior tolerância com o passar do tempo, com a maturidade? 

 

E7: Foi sempre a mesma...foi sempre a mesma sim...não mudou...não...não houve. 

 

P: Como era você em relação a tudo isso? 

 

E7: Então eu sempre gostei...até hoje...eu sempre gostei muito de aprender então eu entrava na sala 

por mais que amigos que eu tinha a turminha que eu tinha o professor entrava na sala começava a 

explicar eu calava a boca e prestava atenção porque eu tinha medo de não aprender e chegar uma 

prova então como faz na prova...então eu sempre prestei muita atenção eu sempre me dediquei muito e 

assim eu nunca tive problema nenhum com professor...eu nunca tive problema nenhum os professores 

eles sempre me ajudavam muito a matéria era muito boa eles sempre me explicaram bem...claro que 

existem casos a parte assim um professor ou outro que não sabia explicar na minha opinião no meu ver 

eles não sabiam explicar mas eram pouquíssimos a maioria dos professores que eu tive aula de quinta 

ao terceiro ano foram sempre muito bom em questão...eu nunca tive o que reclamar de meus 

professores se chegassem para mim e perguntar fala um defeito de um professor seu alguma coisa do 
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professor que não te agrada que faz você se sentir prejudicado...não tinha nada...o que me prejudicava 

era que na maioria dos professores não conseguiam conter a sala eles perdiam muito tempo para poder 

mandar todo mundo calar a boca fazer todo mundo ficar quieto me prejudicava nessa parte. 

 

P: Você era mais tolerante? 

 

E7: Não...não...é porque eu sempre levava muita coisa em conta...porque eu levava em conta que aqui 

era uma escola uma escola era para eu aprender e desde muito pequeno desde o pré isso eu aprendi no 

pré, que um professor era como se fosse um pai ou uma mãe para você...quando seu pai e sua mãe te 

deixam na escola os professores se tornam um segundo pai uma segunda mãe...então você tem que 

respeitar da mesma forma como você respeita seus pais...porque eu sempre vi um professor como 

alguém que tipo ele está ali para te ensinar uma coisa para sua vida não aprender ali alguma coisa para 

passar de ano você está aprendendo alguma coisa para você levar para sua vida...então eu levava 

aquilo como um pai uma mãe para mim eu nunca levei nada de beleza e em conta...eu levava em conta 

aquele professor o que ele está me ensinando o que ele tinha para oferecer e como ele fazia 

isso...alguns conseguia explicar muito bem então isso era meu grande problema eu não entendia como 

o professor explicava a matéria...é isso. 

 

P: Por que você acha que pensava dessa forma e seus colegas não?  

 

E7: Sim era...era a grande maioria as pessoas que não pensavam assim de acordo com que eu 

acreditava...era noventa por cento acho que assim um grupo muito pequeno tanto é que desde os 

primórdios lá no pré eu sempre tive poucos amigos eu tinha um grupo de amigos muito limitado cinco 

amigos no máximo quando muito dez no máximo...porque assim...eles é os que bagunçavam assim eu 

pegava empatia de algum aluno de algum colega meu de classe o professor entrava na classe esse 

aluno xingava o professor eu pegava empatia não queria amizade com aquele tipo de pessoa... 

antipatia...empatia é quando gosta...antipatia...eu pegava uma antipatia do meu colega eu não queria 

mais contato com ele. 

 

P: Você atribui essa postura à sua educação em casa ou é uma coisa que você adquiriu sozinho? 

 

E7: Acho que foi...acho que combinado minha educação em casa primeiramente depois meus 

professores na pré escola também foram muito bons eles levavam isso muito em conta de um aluno ter 

educação com um professor de ter que cantar o hino e tudo aquilo tradicional mas que...de educação 

básica uma tradição uma educação básica tradicional. 

 

P: Quais eram as disciplinas com que se identificava e por quê? 

 

E7: Eu gostava mais de artes, eu gostava muito de filosofia de sociologia quando tinha...alguns anos 

tinha outros anos não tinha é...português e matemática eu gostava muito eu achava...matemática eu 

tinha muita dificuldade mas eu gostava muito de português e matemática e o que eu menos gostava era 

história e geografia eu simplesmente não conseguia...era muito decoreba história e geografia achava 

que tinha decorar muita coisa geografia tinha que decorar Estados capitais até hoje eu não sei todas as 

capitais do Brasil cidades e achava muito...tinha muita coisa para decorar história e geografia agora as 

outras matérias não, português, matemática artes eu aprendia não decorava. 

 

P: Quais as diferenças entre aprender e decorar? Tem a ver com a própria disciplina ou com a forma 

que ela era ensinada? 

 

E7: Eu acho que é um pouco dos dois porque eu acho que do mesmo modo que história era aplicada, 

português e matemática era aplicada do mesmo modo só que eu acho que história e geografia acho que 

elas exigem mais mesmo de decorar porque é uma coisa assim que não tem como assim...explicar você 

explica como foi a história mas para você entender você tem que meio decorar e era...realmente é um 

pouco maçante história e geografia era muito texto resumo de livros todas as provas eram questões 
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dissertativas que você tinha que escrever que você tinha que ter decorado então deixava de ser um 

aprendizado para decorar então assim a gente ficava preocupado de decorar aquele texto para prova e 

não de aprender aquele texto realmente o que aquela história influi eu acho que é isso. Porque você 

tinha que aprender... acho que era até mais práticas do que...também não falei inglês também gostava 

muito de inglês também...português e matemática inglês era mais...eles explicavam tinha a parte do 

texto contextualização mas eles explicavam você não tinha que decorar nada você entendia você tinha 

que entender aquilo eles explicavam um mais um igual a dois você não tem que decorar que um mais 

um é igual a dois você tem que entender você soma um mais um é igual vai dar dois então era mais 

fácil por causa disso. A gente teve um tempo algumas apostilas mas era muito fininha e era muito...a 

gente odiava todos os alunos odiavam aquelas apostilas. Não tinha nada a ver com aquilo que a gente 

estava aprendendo não era o mesmo...como vou explicar...não era o mesmo contexto acredito é...a 

gente estava aprendendo um determinado tema um determinado assunto e na apostila não tinha...no 

ano que era para a gente ter aquele assunto estudar aquele tema específico não tinha na apostila acho 

que era um pouco fora em todas as matérias não era só filosofia todas as apostilas elas eram fora 

daquilo que a gente aprendia elas não tinham...parece a escola não tinha muito...os professores não 

tinham participação na hora de montar essas apostilas acho que isso era o grande problema. 

 

P: Em relação à filosofia e sociologia, até o final de 2011 não tinha o livro didático oficialmente, 

como os professores trabalhavam? 

 

E7: Eles utilizavam materiais próprios os professores iam com os livros próprios davam aulas em cima 

dos livros que eles tinham a gente não tinha acesso...até acesso a biblioteca que também era um pouco 

restrito o acesso a biblioteca e também muito limitado tinha um exemplo lá...um exemplar de cada 

título eram poucos livros era muito difícil a gente ter acesso...a livros de filosofia sociologia era muito 

complicado a gente não tinha esse tipo de material então era mais o que os professores levavam 

mesmo os professores levavam pra gente e montavam aula em cima daquele livro. 

 

P: Em relação a filosofia,  você acha que as aulas deram conta do conteúdo?  

 

E7: Eu lembro assim de determinada...eu não lembro de tudo...eu lembro assim assuntos bem 

polêmicos que era que eu mais gostava que pouco a gente discutia e eram temas assim dentro desses 

temas a gente abordava como eu poso falar...abordava...a estrutura da filosofia didática da filosofia 

mesmo com livros mas eu acho que o tempo de filosofia era muito curto que acho que filosofia é 

muito complexo assim...envolve muita matéria acho que é muita coisa para o professor passar em 

curto tempo acho que em três a nos tendo uma aula por semana não dá pra passar tudo eu senti que 

ficou assim muita coisa a se falar muita coisa assim voando... 

 

 

P: Então essa quantidade de aulas você acredita que era pouca? 

 

E7: Pouco...acredito que até duas vezes por semana era pouco acho que filosofia é um tema...é um 

tema assim que quebra um tabu que assim que leva coisas aos alunos conversarem o que os 

professores não falam eu acho que deveria ser uma coisa assim como português e matemática acho 

que devia ser todo o dia... 

 

P: Sociologia e Filosofia? 

 

E7:Acredito...acredito que sim acho que é...se fosse filosofia e sociologia acho que tomaria muito 

tempo porque são muitas matérias principalmente no ensino médio são muitas matérias...mas acho que 

principalmente filosofia porque acho que filosofia porque acho que filosofia também engloba um 

pouco de sociologia eu acho que dá para englobar as duas matérias e acho que tendo todo dia ou um 

dia filosofia e um dia sociologia mas acho que o certo seria ter pelo menos todo dia pelo menos uma 

matéria todo dia de segunda a sexta...porque eu acho tão importante quanto português e matemática 

que você formar um aluno em português ele saber e escrever e saber calcular ele tem que saber 
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filosofia ele tem que saber o que é bom para ele...ele tem que saber falar ter voz eu acho que o 

principal da filosofia é isso. 

 

P: Então você acredita que filosofia deveria estar mais presente em mais aulas durante a semana no 

Ensino Médio? 

 

E7: Eu acredito que sim, é muito pouco ter uma ou duas vezes por semana... é muita matéria, é muita 

coisa para discutir, são temas que exigem um tempo maior de conversa não são temas que você fala 

um mais um igual a dois não é tão fácil as pessoas entenderem...muitas vezes os professores tentam 

levar uma percepção para o aluno deixar de enxergar o que está somente na frente dele...e muitas 

vezes o aluno não quer aceitar isso então fica uma discussão muito grande leva um  monte de tempo...é 

complicado. 

 

P: Tenta descrever uma aula típica de filosofia. 

 

E7:Ah acho que...é difícil falar assim...mas eu acho uma aula típica uma aula que...o professor nos faz 

pensar em determinado assunto...ele chega ele coloca um tema...acho que o principal é isso ele chega e 

coloca um tema na lousa...capitalismo versus socialismo e começam a debater sobre aquilo e você vê 

que muita gente pensa cegamente em algo e você vê que não é somente isso...você não precisa 

enxergar aquilo somente que está na sua frente tem um outro lado...eu acho que é isso uma aula típica 

de filosofia é isso o professor chega na sala coloca um tema na lousa e ele discute com a gente sobre 

aquele tema e faz a gente perceber sem dar a opinião dele ele faz a gente enxergar que não é somente 

aquilo tem muito mais a verdade não é somente o que está na sua frente a verdade não é aquela dada a 

você tem muito mais que isso. 

 

P: Essa aula que você descreveu é a aula ideal ou é uma aula que acontecia? 

 

E7:É uma aula que acontecia e acho que é o ideal. 

 

P: Nessa aula era trabalhado conteúdo ou apenas o professor dava voz aos alunos? 

 

E7: Não tinha conteúdo...não era tanto conteúdo não era muito extenso era uma coisa simplificada 

fácil de entender e dava voz aos alunos que nas outras matérias a gente não tinha essa voz...isso que 

era legal em filosofia a gente tinha voz para falar dar nossa opinião e não tinha uma opinião errada era 

nossa opinião sobre o tema isso era mais legal...que as pessoas no primeiro ano em todos os anos na 

verdade as pessoas tinham muito receio de falar tinham medo de errar...porque na escola é assim se 

você fala certo você é um nerd se fala errado você é burro e na filosofia não tinha isso você falava a 

sua opinião o que você achava sobre aquele tema. 

 

P: O professor orientava esses debates? 

 

E7: Orientava da melhor forma possível ele tentava guiar para não sair do tema principal...a gente 

sempre focava em um tema mas como tinha muita gente na sala era difícil de não perder mas era 

sempre focado tinha um...era focado o professor tentava da melhor forma possível levar os alunos a 

sempre pensar naquele raciocínio continuar naquela linha de pensamento do começo do tema.  

 

P: Como era a utilização da lousa? 

 

E7: Era bem bagunçado...era bem bagunçado porque eu acho que era necessário...porque as ideias 

fluem os pensamentos fluem as pessoas falam algumas coisas que o professor quer que encaixa 

naquilo as vezes o professor solta uma pérola e ele acha que é interessante para ele...ele vai e escreve 

na lousa por exemplo ele coloca a primeira parte da lousa ele coloca teoria daquela aula ele fala 

alguma teoria e coloca de forma que está no livro ele coloca na lousa e a outra parte é totalmente livre 

e ele colocava que os alunos falavam ou frases de autores de filósofos tudo no mesmo tema mas ai 
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virava uma bagunça mas era muito legal que você ia anotando aquilo e depois você olhava para aquilo 

você lembrava a aula inteira era esse método que o professor utilizava com a gente. 

 

P: Como era a estrutura da sala de aula numa aula de filosofia típica? Fileira? 

 

E7: Depende da aula...em algumas aulas eram feitas em fileiras quando eram...quando eram só para o 

aluno falar sozinho espontaneamente o aluno levantava a mão aqui ai eram divididas em fileiras mas 

quando havia algum debate algum assunto polêmico que o professor queria que a gente debatesse 

sobre aquilo ai dividia em duas turmas ou fazia um círculo...sociologia também a gente dividia em 

círculo ou dividia em dois lados ou duas opiniões diferentes. 

 

P: Então o aluno tinha voz nas aulas de filosofia? Como era isso? 

 

E7: Não o professor deixava livre para quem queria falar e ele sofria muito o professor sofria muito 

porque ninguém queria falar o que eu percebi agora saindo da escola é que é uma timidez totalmente 

inútil eu acho na minha opinião porque penso se eu fosse do jeito que eu sou agora que sou formado e 

ter entendido como as coisas realmente funcionam ao meu ver...se eu pensasse dessa forma na escola 

eu acho que não teria vergonha de falar porque as pessoas tem muita vergonha...na escola os alunos 

tem muita vergonha de falar de dar sua opinião...eu não sei se isso vem lá do começo que o aluno 

nunca fala nunca fala e quando só chega nos últimos anos no ensino médio começa a falar acho que é 

muito tarde para ele começar a falar ele tem vergonha não está acostumado com aquilo. É só quando 

entra em filosofia eu acho que ao meu ver são professores de filosofia e sociologia parece que eles tem 

um cuidado maior assim com o aluno...parece que os demais professores, eles vão na aula deles eles 

vão te ensinar e acabou...e eu acho que os professores de filosofia e sociologia eles tentam dar voz eles 

tentam entender o aluno...eu não consigo explicar assim exatamente o que eu penso mas é mais ou 

menos isso o professor de filosofia e sociologia tentam guiar o aluno no pensamento fazer ele pensar 

por si não só ensinar a teoria. 

 

P: Essa voz não ocorria em outras disciplinas? 

 

E7: Não impossível...não. Não você não tinha voz...você podia perguntar para tirar dúvidas sobre 

exatamente aquilo...por exemplo quem descobriu o Brasil...se eu achasse que não foi certa pessoa 

é...eu não tinha essa...claro que a história é aquilo que está escrito mas de um modo geral a gente não 

tinha voz a gente não podia discutir sobre o tema...era posto explicado entendeu...entendeu acabou. De 

modo geral todas as matérias era assim...não tem discussão não tem dúvida. 

 

P: Qual era sua percepção sobre seus colegas nas aulas de filosofia? 

 

E7: De um modo geral estão “cagando e andando” (riso- posso usar esse termo?)...é isso, 99%. O que 

eu reparo é que de quarenta a quase cinquenta alunos que tinha na turma eu conversava sobre filosofia 

com dois três no máximo estourando o resto achava que eu era louco, era chato, era nerd, queria falar 

sobre filosofia. 

 

P: Em relação à empatia com a disciplina e com o professor, como era na aula de filosofia em relação 

a você e aos seus colegas? 

 

E7: Era a mesma coisa...eles tinham essa impressão do professor eles levavam muito em conta como o 

professor fala com eles como o professor está vestido como ele fala se ele tem gíria se ele fala muito 

difícil e eles sempre tinham um estereótipo...professor de filosofia é monge é hippie...sabe e quer falar 

que filosofia é coisa de louco...então eles não queriam conhecer o professor, o professor entrava na 

sala, eles olhavam para o professor... ‘qual a matéria?...sociologia, filosofia...eêee, mais um hippie, 

mais um louco’...então nunca levavam a sério,  até onde eu sei não é levado a sério.  
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P: Você acha que essa disciplina deveria estar presente desde o ensino fundamental? 

 

E7: Eu acho que é extremamente necessário ter desde o comecinho lá de baixo. Porque é uma coisa 

que exige...filosofia exige que você fale que você pense é muito difícil você está acostumado com um 

sistema desde o começo e quando chega lá na frente eles querem mudar esse sistema...então vê que 

tem outro lado que você pode falar que você tem voz que pode pensar com sua cabeça acho que é 

muito difícil para o aluno aceitar ou as vezes entender que ele tem essa voz que ele pode falar eu acho 

que se for uma coisa desde novo para ele ia ser uma coisa normal igual é português e matemática é 

uma matéria comum...então acho que filosofia teria que ser uma matéria comum então deveria ser 

desde o começo. 

 

P: Por que você acredita que esses outros que  99% não pensavam como você em relação a tudo isso? 

 

E7: Acho que são dois motivos principais eu acho que o principal é a educação que você tem em casa 

a educação de berço a educação da pré escola e segundo eu acho que é uma coisa da sociedade a 

sociedade impõe que você tem que saber português e matemática e filosofia não é importante que você 

não precisa pensar com sua cabeça que você precisa ir com todo mundo vai com a massa que você está 

tudo bem...você tem que estudar para ter um bom emprego quem não estuda não tem um bom 

emprego quem não estuda não tem um bom emprego eu acho que é isso que a sociedade impõe para a 

gente eles impõe de forma na política que influencia na escola e o que influencia todo mundo hoje em 

dia. 

 

P: Então você acredita que sua educação de casa da fez a diferença? 

 

E7: Com certeza. 

 

P: Você acha que de alguma forma pensou diferente, conseguiu enxergar de uma outra forma? 

 

E7: É isso que eu também penso eu acho que a minha educação em casa e a educação da pré escola me 

ajudaram muito...mas acredito que o meio influencia o indivíduo e por mais que você esteja em um 

meio que não te faz pensar sozinho você acaba adquirindo...você consegue pensar sozinho mesmo em 

um meio que faça o contrário. 

 

P: O meio influencia ou não o indivíduo?  

 

E7:Eu acho...o meio tenta influenciar mas ele não consegue te influenciar se você não permitir...eu 

tive uma aula de filosofia que eu aprendi uma frase difícil de falar...é que...como é...que você não 

precisa ser aquilo que fizeram com você,  você pode ser aquilo daquilo que fizeram com você...é uma 

matéria que eu nunca esqueço é uma aula que eu nunca esqueço...eu sempre levei isso em conta eu 

acho que por mais que uma sociedade tenta te influenciar tenta te mudar te...levar por um caminho de 

um certo modo eu acho que se você para e pensar e ver que aquilo não é o certo eu acho que você 

consegue pensar sozinho mesmo se o meio tentar te influenciar. 

 

P: O que você pensa sobre a política: se interessa e acompanha? 

 

E7: Eu me interesso eu confesso que eu acho muito complicado...por exemplo deveria assim na escola 

a gente aprender um pouco mais sobre política...porque na escola você não aprende sobre política eles 

não falam sobre política tem um pouco de história mas aquilo que aconteceu no passado não aquilo 

que é na atualidade...você sabe o que foi o Imperialismo você sabe o que foi Hitler tudo isso ai você 

sabe como aconteceu mas esses conceitos estão empregados hoje só que de forma diferente mas na 

escola você não aprende isso...então quando você sai da escola eles dizem que você sai formado um 

adulto formado e não é assim sai da escola você desgarra daquele porto seguro e você está no 

mundão...política para mim é complicado procuro acompanhar debate entender mas eu acho continuo 

achando um pouco...a pouco tempo atrás eu vim a entender o que é direita e esquerda não sei se eu sei 
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exatamente o que é mas a pouco tempo atrás eu vim entender o que é direita e esquerda e a partir disso 

eu tenho que tomar minhas atitudes conforme a política eu vejo como funciona a política como os 

políticos falam e como realmente é então eu tenho que tomar minhas atitudes a partir daí e não me 

deixar influenciar por aquelas pessoas que falam sobre política. 

 

P: Então você acredita que na escola deveria ter no currículo mais conteúdo sobre política atual, 

conceitos atuais, debates? De um modo geral nas disciplinas e até no ambiente escolar isso faltou 

acontecer? 

 

E7: Sim...isso...com certeza...de um modo geral...sim porque eu tenho certeza que quando eu falo isso 

eu não estou sozinho...muitas pessoas não falam sobre política porque elas não aprenderam sobre 

política elas acham complicado elas acham difícil então elas simplesmente...aprender sobre política é 

importante porque ela influencia você diretamente vocês acham que não tem influência em qual 

pessoa você deve escolher para tal cargo público mas é de extrema importância porque isso influencia 

diretamente na sua vida...eu comecei a pensar dessa forma quando eu entrei na faculdade que eu tenho 

muitas aulas sobre economia e sobre o mercado da economia então eu comecei a ver como funciona o 

mercado e como a política influencia diretamente explicitamente no mundo assim principalmente no 

Brasil que anda muito complicado a política influencia muito a partir daí eu comecei a ler jornal a 

assistir jornal e a entender que realmente influencia tanto é que nas últimas campanhas políticas 

enquanto estava dois candidatos acirrados a inflação aumentava ou descia o dólar subia ou descia 

conforme as pesquisas políticas estavam...então é uma coisa que está diretamente ligado ao dia a dia 

das pessoas. 

 

P: Então essa consciência política que você adquiriu foi após sair da educação básica, não teve nada 

disso e você acredita que deveria ter tido? 

 

E7:Sim...não...não...acredito é de extrema importância é muito tarde para ter acordado assim parece eu 

sinto como se eu estivesse acordado eu vivia num mundo de fantasia achava que tudo era bonito que 

política funcionava e o Brasil estava indo para o rumo certo como dizem na tv como a sociedade quer 

impor para a gente mas quando eu comecei estudar na faculdade e ver como a economia funciona e 

como um grupo político ou um indivíduo tem o poder de mudar tanta coisa eu vi que é de extrema 

importância a gente saber escolher um político coerente com a situação do país um político que saiba 

realmente administrar um país mas isso foi somente depois da escola na faculdade que eu entendi 

mesmo economia e que eu comecei a entender a parte da política me interessar mesmo por política. 

 

P: Mas sociologia e filosofia não mencionaram conceitos políticos? Não trabalharam? Ou se 

mencionaram não desenvolveram essa questão da política? 

 

E7: Eu não me recordo de terem envolvido política diretamente assim e mesmo se houvesse acho que 

não foi assim tão específico...se foi dito acho que deveria ser  mais frisado deveria ser mais 

desenvolvido principalmente política que eu acho que é o que mais atinge a gente. 

 

P: Você se considera alienado ou parcialmente alienado? Por quê? 

 

E7: Parcialmente alienado. Porque eu sou aquele alienado que eu sei que eu sou 

alienado,entendeu...que eu sei que eu tenho um poder de escolha e eu não preciso seguir aquilo mas 

por vontade ou por não digo necessidade não é uma necessidade mas por vontade você acaba seguindo 

aquela marcha...comodismo...quer dizer, não diria nem tanto por comodismo, mas assim por ego 

vaidade... 

 

P: Dê um exemplo do que você segue e não deveria. 

 

E7: É...moda e...eletrônicos assim é tecnologia...consumo de tecnologia porque você está com um 

celular o celular está novo lançou no mercado se você tem dinheiro você vai comprar eu sou assim de 
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falar eu não compro quem fala que não compra é porque não tem dinheiro porque se tivesse dinheiro 

com certeza compraria porque está cada vez mais caro mas se você tem dinheiro você vai e compra eu 

sei que isso é errado que não há necessidade é mais moderno tem mais recursos mas você não usa 

aqueles recursos é uma coisa que você sabe que você não precisa pelo menos eu penso assim eu sei 

que não preciso mas acabo comprando por questão de vaidade ego e a sociedade tem é...os grupos 

sociais que as pessoas convivem as pessoas tem esses aparelhos você quer acompanhar esse público 

essas pessoas. 

 

P: Mas esse é um comportamento recorrente seu ou de vez em quando você sucumbe ao consumismo? 

 

E7: É de vez em quando acabo sucumbindo assim...principalmente em questão de tecnologia...em 

questão de modo assim eu digo porque eu sou uma pessoa muito vaidosa mas assim eu não sigo por 

exemplo...ai tal jaqueta está mil reais eu sei que daqui a quinze dias ela vai estar quinhentos reais eu 

sei me controlar eu sei dizer não eu não preciso disso eu uso aquilo que eu quero não é só porque está 

todo mundo está usando calça azul é que eu vou usar calça azul quando eu gostar de calça azul disso 

eu sou muito contido mas tecnologia é realmente muito complicado tecnologia é muito chamativo não 

tem jeito. 

 

P: E sobre religião? O que você pensa de um modo geral sobre religião? 

 

E7: De um modo geral sobre religião é complicado...porque eu acho que religião assim...religião é de 

cada um cada um tem sua crença cada um acredita naquilo que te faz bem. 

 

P: Religião não se discute? 

 

E7: Religião não...acredito que não deve ser discutido...porque cada um tem uma opinião muito 

principalmente sobre religião eu acho que uma das opiniões mais forte eu você tem são sobre 

religião...porque são só as bases são sua criação naquela religião então você querer dizer que uma 

religião é melhor que outra é você querer dizer que tudo aquilo que você viveu desde que você nasceu 

foi uma mentira e aquilo que é bom então acho que discutir sobre religião é muito complicado e 

acredito que mais eu me considero uma pessoa religiosa eu acredito na linha religião digo em questão 

de igreja de centros que as pessoas se reúnem para divulgar a falar alto como dizem...igrejas católicas 

evangélicas isso eu não estou de acordo porque as igrejas católicas são muito tradicionais elas acabam 

influenciando uma grande parte a maioria da população por uma coisa que as vezes não é o certo. Não 

digo assim ser discutido assim ter tanto poder eu acho errado a religião ter tanto poder...o Brasil por 

exemplo um país laico não deve misturar religião com política mas é o que mais acontece hoje em dia. 

 

P: Você não acredita que deveria haver uma discussão em relação a isso?  

 

E7: Eu acredito que a religião deve ser isolada por exemplo os católicos eles vão existe um centro as 

igrejas católicas lá eles exercem a sua religião e a sua crença acho que não deve influenciar outros 

meios...acho que o meio é independente do outro eu acho que não deve misturar uma coisa com outra 

uma igreja evangélica ser melhor que a católica eu acho que não deveria existir isso...ou a igreja 

católica ter influência na política e vice versa evangélica eu acho errado. 

 

P: Ainda sobre a alienação, o que você acha da imprensa, dos meios de comunicação? Você acredita 

que influencia na alienação? 

 

E7: São... com certeza completamente acho que eles são os maiores influenciadores os maiores 

contribuidores da alienação. Porque eles têm um poder muito grande eles tem um poder de convicção 

na maioria das vezes os meios de comunicação eles tem esse poder de convicção muito grande na 

maioria das vezes que eles dizem eles impõe que aquilo era a verdade...os meios de comunicação eles 

tem esse poder de é...de dizer que certa coisa que você faz é errado e certa coisa é o certo eles tem esse 

poder eles influenciam muito as pessoas. 
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P: Você percebe essa influência? 

 

E7: É perceptível por exemplo programas de baixa qualidade, por exemplo é...big brother novela eles 

estipulam um nível de...um poder aquisitivo que você tem que ter para você alcançar tal 

objetivo...você tem que ter um tipo físico para poder conquistar tal coisa...então eles impõe muitas 

coisa e as pessoas recebem isso e aceitam isso de braços e é isso que se torna a verdade indescritível. 

 

P: Você percebe isso por si só ou foram as aulas? 

 

E7: As aulas me ajudaram muito as aulas de filosofia me ajudaram muito em enxergar isso as aulas de 

filosofia deu start assim acendeu o pavio...porque ai dessas aulas eu comecei a pensar refletir e ver né 

que realmente nossa nunca tinha percebido isso. 

 

P: Então isso começou acontecer no Ensino Médio? 

 

E7: No ensino médio começou...a minha quando eu falo esse acordar o acordar político foi na 

faculdade mas o acordar de ser crítico foi no ensino médio com certeza foi no ensino médio. 

 

P: Você não se deixa levar pelas manipulações da imprensa? 

 

E7: Não..não...não hum hum...não porque agora eu enxergo então se você enxerga é mais fácil você 

discernir quando você enxerga algum fato alguma coisa que te impõe é nítido você ver que estão te 

impondo alguma coisa então isso é muito interessante você vê que estão te impondo alguma coisa 

você aceita se você achar que aquilo é certo para você não porque dizem que é certo...algumas coisas 

que eu vejo...por exemplo a mídia divulgando e dizendo que aquilo é pura verdade, algumas coisas eu 

discordo outras coisas eu concordo porque nas aulas eu aprendi que tudo é falho tudo você pode 

aprender refletir só que você tem que saber...como vou explicar...você tem que saber peneirar você 

tem que saber discernir o que é bom para você ou não...então tudo é bom não precisa estar por dentro 

de tudo você assistir a vários programas é não programas de tv de entretenimento mas assistir a 

programas informativos acho que tudo isso todos os tipos contribui muito para seu aprendizado então 

ver tudo aquilo você recebe tudo aquilo e você sabe discernir o que é bom para você e o que não é 

bom para você...acho que esse é o xis da questão da filosofia saber aceitar tudo ver tudo...não aceitar 

tudo...ver tudo é...ficar a par de tudo mas aceitar aquilo que te faz bem e descartar aquilo que você 

sabe que não é bom. 

 

P: Você se considera uma pessoa que já saiu entre aspas do senso comum? 

 

E7: Acredito que sim...não tenho certeza absoluta...mas acredito que sim o tempo todo sempre é...ser 

crítico também criticar e ver se aquilo lá é realmente bom para mim ou não...eu só não sigo a massa 

vocês estão falando então isso que é o certo...acredito que sim. 

 

P: O que você mudaria na escola? 

 

E7: Eu mudaria...assim aquilo que eu falei anteriormente a escola tem que te formar como 

adulto...você tem que sair da escola pensando como adulto pensando sozinho agindo sozinho um ser 

pensante eu diria...e não só mais um que sabe ler e escrever um analfabeto funcional eu diria...eu 

arrisco a dizer isso que muito da população muitas pessoas saem da escola um analfabeto funcional... 

porque ele sabe ler e escrever só. Acho que falta voz para os alunos acho que falta voz para as matérias 

sociais, as matérias humanas, é muita teoria e falta prática...você sai da escola sabe ler e escrever e não 

sabe aplicar isso sozinho assim...como vou explicar...você não sabe sair da escola e agir como um 

adulto você vai agir como as pessoas agem você não vai agir sozinho. 

 

P: É responsabilidade de quem essa mudança de papéis da escola?  
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E7: É muito complicado, acho que isso vem até da política a política se favorece com isso...saem cada 

vez mais...aquela...progressão continuada das escolas que as pessoas vão passando de ano sem saber 

então eu acho que a política só ganha com isso...pessoas que não são adequadas para o cargo 

conseguem o cargo por causa da massa...porque eles dizem que é bom é isso ai eu vou te dar uma 

grana e você vota em mim...então acho que quanto mais pessoas alienadas quanto mais pessoas 

analfabetas funcionais no Brasil houverem vai ser melhor para a política...eu acho que é exatamente na 

escola na educação que deve mudar para que o Brasil possa mudar...acho que o princípio é educação 

as pessoas saiam da escola críticos sabendo ler e escrever mais críticos que saibam discernir não vai 

com a massa não serem analfabetos funcionais eu acho isso...acho que é difícil mudar a escola eu acho 

muito difícil mudar um sistema que já está muito tempo dessa forma mas eu acho que nunca é possível 

acho que as matérias vão se implementando sociologia hoje aqui filosofia amanhã e eu acho que a 

sociedade vai mudando vai amadurecendo. 

 

P: Qual você acha que é seu papel na sociedade de um modo geral? 

 

E7:De um modo geral meu papel na sociedade é...exatamente o contrário que todos fazem é não ir 

com a massa se eu acho que aquilo é certo que aquilo vai melhorar o mundo vai melhorar o Brasil ou 

São Paulo acho que se deve lutar por aquilo...eu não digo nem ir as ruas e brigar e fazer protestos você 

pensa de uma forma diferente e...mudando suas atitudes você muda as pessoas próximas a você se 

você convence uma pessoa hoje que aquilo é certo amanhã ela convence outra acho que dessa forma 

você consegue pelo menos mudar... 

 

P: Você foi contra os protestos do ano de 2013? 

 

E7:Eu não fui contra eu acho que as pessoas têm que reivindicar os seus direitos acho super 

importante tanto é que funcionou de certa forma foi ouvida a presidente se pronunciou...então teve 

voz...eu acho super importante acho que o país...se o país fosse mais crítico e fosse as ruas e brigasse 

por aquilo que é seu eu acho que o Brasil não estaria nessa situação que está hoje...então eu acho super 

importante as pessoas fazerem protestos e irem as ruas...só que no momento o Brasil é um país 

muito...muito eu não diria infantil...eu diria...inexperiente então eles misturam muito por exemplo nos 

protestos teve muita briga teve muitos vândalos que entraram no meio dos protestos para...então eu 

fico com um pouco de medo de participar dos protestos porque eu vejo que...eu sei que são dois 

grupos diferentes e eles se misturam no meio e acabam quem acaba levando a fama é quem estava 

protestando e fazendo certo acaba levando a culpa  que estava lá só para fazer bagunça...então eu acho 

que o Brasil ele é meio...eu não diria infantil... 

 

P: Inexperiente? 

 

E7:Inexperiente eu diria eles misturam muito...tanto no jornal quanto nas próprias ruas eles misturam 

quem está fazendo bem quem está fazendo mal quem está protestando quem está vadiando. 

 

P: O que você pensa do holocausto? 

 

E7:Sobre o holocausto...eu acho que foi uma sangria foi uma...foi desnecessário eu não vejo utilidade 

prática disso ter acontecido eu não vejo nenhum motivo coerente para isso ter acontecido.  

 

P: Se houvesse uma utilidade prática você acredita que seria justificado o que aconteceu? 

 

E7: Não porque não há...mesmo se não tem o que digam o que façam para ter uma justificativa não há 

o que você possa argumentar para que isso seja bom. 

 

P: Os médicos nazistas, os nazistas de um modo geral, justificavam dizendo que entre outras coisas 

eles estavam fazendo experimentos para o avanço da medicina. O que você acha disso? Isso justifica? 
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E7: Não...não justifica porque acho que nenhum mal que você faça a sociedade possa ser...ter algum 

proveito de algum mal que você faça a um número gigantesco de pessoas e nem se fosse a uma 

pessoa...acho que não precisa disso...por exemplo hoje em dia isso acontece com animais há muito 

testes com animais com produtos químicos para produtos de beleza com animais eu acho isso errado 

acho que existem outros modos de se testar esses produtos de se avançar com a saúde com a 

tecnologia sem precisar que uma parte da sociedade sofra por isso pague por isso. 

 

P: Outra justificativa dada pelos nazistas é que os judeus não eram da raça ariana, então eles deveriam 

ser banidos, existiam interesses políticos também. O que você acha dessa questão do racismo, do 

preconceito, da xenofobia? 

 

E7: Eu sou extremamente contra qualquer tipo de preconceito eu acho que as pessoas dizem que elas 

não são obrigadas a ver certas coisas na questão dos homossexuais ou até dos negros ou das mulheres 

eu acho que...aquela questão do livre arbítrio seu livre arbítrio vai até onde começa o direito do outro 

onde começa a vida do outro...se você está influenciando a vida de outra pessoa você está 

prejudicando a vida de outra pessoa você perde seu direito...de quere reivindicar qualquer coisa então 

eu acho que nós todos temos que nos ver como...como até na religião diz não somos todos irmãos 

perante a Deus não somos todos irmãos indiferente de cor sexualidade todos somos iguais e cada 

cultura tem os seus estilos diferentes cada grupo da sociedade tem um jeito de agir e de pensar e cabe a 

nós respeito acho que é essa questão respeitar as diferenças respeitar cada pessoa como ela é...eu acho 

que é isso o direito da pessoa acaba quando começa o da outra...então se você vai fazer alguma ação 

que vai prejudicar uma pessoa que vá reprimir ou que vá matar ou prejudicar de algum modo acho que 

você está totalmente errado você perde o seu direito civil de...você perde o seu direito de estar ali 

quando você mexe com a pessoa acaba como direito da pessoa que é viver ser livre eu acho que é isso. 

 

P: Você acredita que a manipulação, a alienação tiveram papel no pensamento nazista?  

 

E7: Com certeza...é as pessoas alienadas elas são fáceis de se convencer se você convence as pessoas 

de que uma raça inferior, a raça ariana é muito mais fácil você exterminar aquela raça por motivos 

políticos você consegue se são pessoas alienadas se há um grupo de pessoas alienadas é muito fácil 

você convencer...e com poucos argumentos com argumentos infundados você consegue convencer as 

pessoas que aquela raça que aquele grupo que aquela etnia não é genuína. 

 

P: Então essa grande massa que apoiou o holocausto, o nazismo na Alemanha você acredita que era 

uma massa alienada? 

 

E7: A grande maioria. Por exemplo, Hitler e seus comandantes eles não eram alienados eles sabiam 

exatamente o que estavam fazendo tem pessoas que dizem que o Hitler era louco não...ele era muito 

inteligente ele sabia que fazendo aquilo ele ia conseguir um resultado...então acho que quem governa 

quem comanda quem dá as ordens não é alienado ele sabe muito bem o que está fazendo...agora a 

massa que é comandada eles são totalmente alienados eles não sabem eles pensam que aquilo é o 

melhor para eles mas eles não conseguem discernir eles não conseguem saber que aquilo é errado. 

 

P: Você acha que seria alienado a ponto de apoiar a loucura ou uma ação dessas? 

 

E7:Não...não impossível...não...não...nunca...nunca...nunca...é aquilo que eu falei no começo é isso 

que eu levo para a minha vida o meu direito acaba quando começa o da outra pessoa eu não tenho 

direito de mexer com outra pessoa ou tentar convencê-la de algo que ela não é para a sociedade é 

porque não é correto para mim se não é correto para mim para a outra pessoa pode ser correto. 

 

P: Você se considera uma pessoa crítica? Você acha que tem autonomia de pensamento? 

 

E7: Considero extremamente. Acredito que sim. 
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P: Sabe discernir? 

 

E7: Sei..se eu for influenciado é porque eu quero ser influenciado eu vou ir com a onda eu vou deixar 

ser levado. 

 

P: Qual você acha que é o grau de influência da filosofia? Qual contribuição da filosofia? 

 

E7:Acho que foi para mim foi gigantesco...porque eu me tornei crítico no ensino médio antes disso eu 

não estava sabendo de nada estava vivendo seguindo eu acho que eu me tornei crítico depois do ensino 

médio depois que comecei ter as aulas de filosofia comecei realmente entender enxergar abrir o olho e 

ver o que estava na minha frente e me tornar crítico a perguntar a não aceitar tudo de mão beijada a 

verdade...não vou lembrar agora...não aceitar tudo de mão beijada ser crítico saber aquilo que é certo o 

que é errado discernir saber de tudo que está acontecendo mas discernir o certo e o errado. 

 

P: Quais os pontos negativos, de um modo geral, envolvendo conteúdo, a postura do professor e a 

própria disciplina a escola? Algumas falhas e sugestões. 

 

E7: Número de aulas na semana e número de aulas desde o começo não no ensino médio acho que 

filosofia é tão importante tanto quanto português e matemática tinha que ser uma coisa de berço 

assim...quando o aluno começa já a entender realmente que ele está estudando que ele vai se formar 

acho que a partir da quarta série acho que seria importante o aluno ter filosofia e pontos negativos eu 

diria que...é difícil falar de pontos negativos porque eu não vejo nada assim que a filosofia não...teve 

algum problema no meu aprendizado com filosofia...acho que meu problema mesmo é esse muita 

coisa para se entender para se estudar em pouquíssimo tempo acho que minha crítica seria essa acho 

que mais aulas em tempo maior e em mais anos não só no ensino médio. 

 

P: O formato das aulas estratégias metodologia das aulas o professor tem alguma crítica? 

 

E7:Acredito que não porque se for do mesmo jeito que eu tive aulas ter debates os alunos falarem dar 

opinião e mesmo assim ter conteúdo ter matéria ter prova eu acho que se for dessa forma eu acho que 

é o coreto o aluno ter a voz conseguir falar ter a voz dar sua opinião aprender a falar ser crítico e 

também ter a parte teórica que muitas vezes em sociologia eu sentia muita falta disso em sociologia 

quase a gente não tinha matéria nenhuma só conversar eu acho que se juntar os dois eu acho que ter 

voz conversar criticar e ter conteúdo e tanto é que nessa entrevista não consegui falar o nome de 

autores faltou assim um pouco de embasamento teórico eu acho que a grande crítica seria essa. 

 

P: Tem alguma sugestão para as aulas? 

 

E7:Acho que o livro didático seria bom não é...um livro didático para a gente poder acompanhar as 

aulas e não seu agora como as coisas estão tão informatizadas não sei assim...sei lá slides 

assim...alguma coisa assim igual nas faculdades agora são...trabalhos online pesquisas online...ou 

então assim vídeos...vídeos aulas acho que assim é muito importante porque em qualquer lugar você 

tem fácil acesso pela internet hoje em dia todo mundo tem internet acho que informatizando 

modernizando acho que seria mais fácil o aprendizado. 

 

 

 


