
1 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 

LINHA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E 

FORMAÇÃO HUMANA - LIPEFH 

 

 

 

 

LÉLIO FAVACHO BRAGA 

 

 

 

 

 

IMPACTOS DA APRENDIZAGEM DA FILOSOFIA NO ENSINO 

MÉDIO SOBRE A FORMAÇÃO FILOSÓFICA DO PEDAGOGO: 

um estudo de caso na UFPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 

 



2 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 

LINHA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E 

FORMAÇÃO HUMANA - LIPEFH 

 

 

 

 

LÉLIO FAVACHO BRAGA 

 

 

 

 

IMPACTOS DA APRENDIZAGEM DA FILOSOFIA NO ENSINO 

MÉDIO SOBRE A FORMAÇÃO FILOSÓFICA DO PEDAGOGO: 

um estudo de caso na UFPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 

 

  

 

 

Tese apresentada ao Programa de Doutorado 

em Educação da Universidade Nove de Julho 

- UNINOVE, na área de concentração em 

Teorias, Políticas e Culturas em Educação, 

para obtenção do título de Doutor em 

Educação sob orientação do Prof. Dr. 

Antô n io  Jo aqu im Sever ino . 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braga, Lélio Favacho.  

   Impactos da aprendizagem da filosofia no ensino médio sobre a 

formação filosófica do pedagogo: um estudo de caso na UFPA./ Lélio 

Favacho Braga. 2017. 

    153 f. 

    Tese (doutorado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São 

Paulo, 2017. 

    Orientador (a): Prof. Dr. Antônio Joaquim Severino. 

1. Filosofia no ensino médio. 2. Filosofia da educação. 3. 

Pedagogia. 4. Formação do educador. 

I. Severino, Antônio Joaquim. II.  Titulo                                                                                                                                                       

                                                                                              CDU 37

         

       

 

 

 

 

   

 

 

 



4 

 

IMPACTOS DA APRENDIZAGEM DA FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO 

SOBRE A FORMAÇÃO FILOSÓFICA DO PEDAGOGO: um estudo de caso na 

UFPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Joaquim Severino (UNINOVE) 

___________________________________________________________ 

Examinador I: Prof. Dr. Marcos Antônio Lorieri (UNINOVE) 

___________________________________________________________ 

Examinador II: Prof. Dr. Otaviano José Pereira (IFTM) 

___________________________________________________________ 

Examinador III: Profª. Drª. Elaine Teresinha Dal Mas Dias (UNINOVE) 

___________________________________________________________ 

Examinador IV: Prof. Dr. Francisco Evangelista (UNISAL) 

___________________________________________________________ 

Suplente: Profª. Drª. Cleide Rita Silvério de Almeida (UNINOVE) 

___________________________________________________________ 

Suplente: Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Eusébio (USP) 

___________________________________________________________ 

Doutorando: Lélio Favacho Braga 

Aprovado em: 31de janeiro de 2017. 

Tese apresentada ao Programa de Doutorado 

em Educação da Universidade Nove de Julho 

- UNINOVE, na área de concentração em 

Teorias, Políticas e Culturas em Educação, 

para obtenção do título de Doutor em 

Educação, pela banca examinadora formada 

por:  
 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo a Alessandra, Aline 

e Gilvania (respectivamente: filhas e 

esposa), expressões do amor em meu 

coração. 

A Leonildes, minha mãe, um presente 

especial divino em minha vida. 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

O trabalho intelectual de amadurecimento de uma tese doutoral consiste em estar 

dioturnamente consigo, mas conduzido pelo orientador, apoiado pelo Programa de Pós-

Graduação, professores, família, e amigos que de alguma forma fizeram parte da 

realização deste momento.  Neste envolvimento, os meus sinceros agradecimentos: 

Ao meu Orientador e Professor Antônio Joaquim Severino, pela ajuda na 

lapidação de minhas ideias, compreensão sobre as mesmas, condução e incentivo para 

concretizá-las.  

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação e à Reitoria da Universidade 

Nove de Julho, pela bolsa de estudos e privilégio da formação humanística, na pessoa 

do Prof. Dr. José Eustáquio Romão e todo o corpo docente do PPGE-UNINOVE.  

Aos Professores (Doutores) Marco Antônio Lorieri (PPGE-UNINOVE) e 

Otaviano José Pereira (IFTM), pela contribuição significativa para o amadurecimento 

do presente estudo na ocasião da qualificação doutoral. 

Aos Professores (Doutores) convidados para a banca examinadora, pela 

disposição em acompanhar e colaborar para o aprimoramento do presente estudo.    

À Secretaria do PPGE-UNINOVE, na pessoa de Cristiane de Marco e toda a sua 

equipe, o meu muito obrigado pela preciosa atenção. 

A Capes, pela bolsa de estudos. 

À Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC-PA), pela licença 

aprimoramento remunerada. 

A todos os colegas da turma de 2014 do PPGE-UNINOVE, em especial a colega 

Mª Laide Santos pelos momentos de trocas de ideias, principalmente, no Metrô. 

Aos meus colegas de SEDUC-PA, do passado e do presente, e à Professora 

Aparecida do GCVS e sua equipe, o meu sincero agradecimento pela preciosa atenção.  

À Gilvania, minha esposa e metodóloga particular, que enfrentou o frio de São 

Paulo comigo, queria dizer: o sorriso é meu, mas a causa é você. 

Às minhas filhas Alessandra e Aline, e seus filhotinhos do amor (Luna e 

Landau: netinhos cachorros), obrigado por terem sonhado e concretizado esse sonho 

comigo. Filhotinhas, vocês consistem na força motriz de meu ímpeto intelectual.  

 



7 

 

À Mª Alfeza, pela preciosa atenção dispensada às filhotinhas e seus filhotinhos, 

o meu muito obrigado.  

À Leonildes (Ceci), minha mãe, que em sua finitude na minha trajetória de vida, 

fez o possível para que eu chegasse a este momento. Mãe, a causa inicial de meu 

doutorado foi sua atitude de me colocar para estudar aos meus três anos de idade. 

Obrigado! 

Aos meus irmãos Socorro, Virgílio, Wander e suas respectivas famílias.  

À doutoranda e sobrinha Gisele Braga, por sua assessoria textual na versão final 

desta tese, assim como à sua irmã, Bruna Braga por ser uma de minhas inspirações no 

amor pelo conhecimento. 

Aos outros sobrinhos e sobrinhas: Daniele, Rafael, Diego, Pedrinho e Luana. 

Ao Virgílio, meu pai (in memoriam), minha querida amiga Argentina (in 

memoriam), meus irmãos por parte de pai: Miriam, Elias, Deise e suas respectivas 

famílias. 

Aos meus anjos da guarda na cidade de São Paulo: Claudia, Simone, Nazaré, 

Helena, Sebastião, Mayara, Ivonete e Juraci, Jô, Maria, Terezinha, Francisca, Gilberto e 

Vaní, Dona Eunice, Pascoal e Cida, Dona Maria e sua filha Regiane e esposo, Adriana, 

e suas respectivas famílias o meu muito obrigado pela preciosa atenção.  

Aos meus alunos e alunas de outrora e de agora, parceiros na caminhada 

formativa. 

Do ponto de vista religioso, cristão, a Deus e seus diversos departamentos 

divinos, pela inspiração, força e conselhos em todas as horas. 

No objetivo de evitar omissão quanto ao registro: os meus sinceros 

agradecimentos a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para que eu 

finalizasse mais uma etapa de meu caminhar formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O processo de humanização vai se realizando através de nossas 

práticas reais, vamo-nos tornando humanos pela mediação de nosso 

agir propriamente humano, que nos põe em relação com a natureza, 

nosso ambiente físico; com os outros homens, nosso ambiente social; 

e com os produtos simbólicos de nós mesmos, nosso ambiente 

cultural. É nesse contexto que cabe situar a educação como prática 

institucionalizada. Ela se constitui como uma prática concreta, 

simultaneamente técnica, política e cultural, cuja razão de ser é 

exatamente a de mediar às práticas reais que constituem o solo de 

nosso existir, práticas que tecem o caminho de nossa humanização.  

                           

 

Antônio Joaquim Severino 
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RESUMO 

 

 

 

 

 

BRAGA, Lélio Favacho. Impactos da Aprendizagem da Filosofia no Ensino Médio 

sobre a Formação Filosófica do Pedagogo: um estudo de caso na UFPA. 153 f. Tese 

(doutorado) - Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2017. 

 

 

 

 
 

Esta tese visa investigar o eventual impacto da aprendizagem da Filosofia no Ensino 

Médio da Escola Pública Estadual Paraense e sua eventual influência sobre a formação 

filosófica dos alunos de Pedagogia da Universidade Federal do Pará – UFPA. Adotou-

se, como método investigativo, o estudo de caso e, como técnica de análise, a análise de 

conteúdo aplicada aos elementos colhidos nos depoimentos dos sujeitos entrevistados. 

A amostragem empírica dos sujeitos foi constituída por cinco alunos da UFPA, que 

relataram, mediante entrevista semi-estruturada, suas experiências enquanto eram 

alunos de Ensino Médio de escolas pertencentes à Secretaria de Estado de Educação do 

Pará – SEDUC-PA e enquanto alunos da disciplina Filosofia da Educação, já no Curso 

de Pedagogia da UFPA. Na contextualização teórica deste estudo, destacam-se as obras 

de Severino, sem prejuízo dos outros categoriais teóricos, que se põem como 

sustentação de todo o trabalho reflexivo. Além de levantamento de subsídios sobre a 

temática na literatura escolhida, foram apresentados alguns percursos de elaboração do 

programa de ensino da Filosofia praticados nas Escolas pertencentes à SEDUC-PA e da 

disciplina Filosofia da Educação pertencente à UFPA, realizando-se uma descrição 

densa do processo em pauta e adiantando subsídios para se repensar a formação, tanto 

no Ensino Médio da SEDUC-PA como no Curso de Pedagogia da UFPA. Concluiu-se o 

presente trabalho explicitando o alcance da intervenção pedagógica da Filosofia e 

evidenciando seu caráter de Paideia, bem como seus limites e possibilidades de 

interferência na formação dos profissionais da educação.   
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia no Ensino Médio. Filosofia da Educação. Pedagogia. 

Formação do Educador. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

BRAGA, Lélio Favacho. Impacts of the Learning of Philosophy in High School on 

a Pedagogical Philosophical Formation: a case study at UFPA. 153 f. Thesis 

(doctorate) – Program of Graduate Studies in Education, Nove de Julho University, São 

Paulo, 2017. 

 

 

 

 

 

This thesis aims to investigate the possible impact of the learning of Philosophy in the 

High School of the Pará state public school and its possible influence on the 

philosophical formation of Pedagogy students of the Federal University of Pará - UFPA. 

The case study was used as an investigative method and, as analysis technique, the 

analysis of content applied to the elements collected in the interviews of the subjects 

interviewed. The empirical sample of the subjects was composed of five UFPA 

students, who reported, through a semi-structured interview, their experiences while 

they were high school students from schools belonging to the State Secretariat of 

Education of Pará - SEDUC-PA and as students of the discipline Philosophy of 

Education, already in the Pedagogy Course of UFPA. In the theoretical 

contextualization of this study, the works of Severino stand out, without prejudice of the 

other theoretical categories, that are put like sustentation of all the reflective work. In 

addition to a list of subsidies on the subject in the chosen literature, some courses of 

preparation of the teaching program of Philosophy practiced in the Schools belonging to 

SEDUC-PA and of the discipline Philosophy of Education belonging to UFPA were 

presented, with a dense description of the process On the agenda and advancing 

subsidies to rethink the training, both in the High School of SEDUC-PA and in the 

Course of Pedagogy of UFPA. The present work was concluded by explaining the scope 

of the pedagogical intervention of Philosophy and evidencing its character of Paideia, as 

well as its limits and possibilities of interference in the education of education 

professionals. 

 

 

KEY WORDS: Philosophy in High School. Philosophy of Education. Pedagogy. 

Educator Training. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

BRAGA, Lélio Favacho. Impactos del Aprendizaje de la Filosofía en la Enseñanza 

Media sobre la Formación Filosófica del Pedagogo: un estudio de caso en la UFPA. 

153 f. Tesis (doctoral) – Programa de Posgrado em Educación, Universidad Nove de 

Julho, São Paulo, 2017. 

 

 

 

 

 

Esta tesis tiene como objetivo investigar el posible impacto del aprendizaje de la 

filosofía en la escuela secundaria la escuela del estado de Pará y su posible influencia en 

la formación filosófica de los estudiantes de Educación de la Universidad Federal de 

Pará - UFPA. Fue adoptado como un método de investigación, el estudio de caso y 

como técnica de análisis, análisis de contenido aplicado a los elementos recogidos en 

los testimonios de los entrevistados. La muestra empírica de los sujetos consistía en 

cinco estudiantes UFPA, que informaron a través de entrevistas semiestructuradas, sus 

experiencias mientras eran estudiantes de las escuelas secundarias que pertenecen al 

Estado de Pará Educación - SEDUC-PA y como estudiantes de la disciplina filosofía de 

la educación, como el curso de pedagogía de la UFPA. En el marco teórico de este 

estudio, se destacan las obras de Severino, sin perjuicio de otras categorías teóricas, que 

se ponen a apoyar todo el trabajo de reflexión. Además de las subvenciones encuesta 

sobre el tema en la literatura elegido, se presentaron algunos caminos de desarrollo 

Filosofía del programa de enseñanza practicados en las escuelas pertenecientes a 

SEDUC-PA y Filosofía de la Educación disciplina perteneciente a la UFPA, realizando 

una descripción densa del proceso en la agenda y sumando las subvenciones a 

replantear la formación, tanto en el medio de la educación SEDUC-PA como el curso de 

pedagogía de la UFPA. Se concluyó este trabajo para explicar el alcance de la filosofía 

de intervención educativa y mostrando su carácter de Paideia, así como sus límites y 

posibilidades de interferencia en la formación de profesionales de la educación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: La filosofía en el instituto. Filosofía de la Educación. Pedagogía. 

la educación del profesor. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O que me motivou para a busca do Doutorado em Educação e para a escolha da 

problemática desta tese foi o convívio cotidiano com os alunos de Pedagogia no 

PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores pela Universidade do Estado do 

Pará e, posteriormente, pela Universidade Federal Rural da Amazônia), entre os anos de 

2011 a 2014. Nesse período, ministrei a disciplina Filosofia da Educação, experiência 

que me trouxe a percepção de que os alunos não realizaram uma internalização 

significativa dos elementos filosóficos na formação do Ensino Médio e que, em razão 

disso, seu contato inicial com a Filosofia não contribuiu de forma significativa para sua 

aprendizagem na disciplina Filosofia da Educação, no Curso de Pedagogia. 

Muitos alunos do PARFOR nem sequer haviam tido contato com a Filosofia no 

Ensino Médio, o que me fez optar pela pesquisa com alunos regulares de Pedagogia da 

Universidade Federal do Pará - UFPA, maior universidade do Estado. Escolhi os alunos 

que já haviam concluído, institucionalmente, a disciplina Filosofia da Educação na 

UFPA e que tiveram Filosofia nas três séries do Ensino Médio na Secretaria Estadual de 

Educação do Pará – SEDUC/PA. A entrada da Filosofia no currículo das três séries do 

Ensino Médio foi gradual nos Estados da Federação Brasileira, sendo que, somente em 

2008, ela passou a ser incluída obrigatoriamente em todas as escolas.  

Minha formação inicial foi em Filosofia, graduei-me em 2002 na UFPA nas 

modalidades de bacharelado e licenciatura. O meu primeiro vínculo de trabalho como 

professor foi como efetivo na SEDUC-PA, depois de ter sido aprovado no concurso C-

72, antes mesmo de ter finalizado minha graduação em Filosofia. Em 2003, recém-

formado, fui chamado para tomar posse na cadeira de Filosofia e começar a ministrar 

minhas aulas em escolas estaduais de Ensino Médio da capital paraense. A experiência 

docente como concursado na cadeira de Filosofia, de certa forma, pareceu-me remeter à 

feição de um indivíduo que se percebe como um “estranho no ninho”, quando se 

encontra em sua sala de aula.  

A experiência foi muito frustrante, pois eu não conseguia trabalhar os elementos 

da formação filosófica de uma forma que os alunos pudessem entendê-los, assimilá-los 

e ressignificá-los em sua realidade socio-cultural. Hoje, desconfio que, entre os motivos 
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de minhas dificuldades no fazer educativo da Filosofia, destacaram-se a inexperiência 

em trabalhar com adolescentes e a falta de mais capital intelectual sobre os elementos e 

tecnologias para a efetivação da transposição didática da referida disciplina no Ensino 

Médio da SEDUC-PA. 

Na intenção de buscar mais capital intelectual acerca das questões referentes ao 

ensino da Filosofia, entre os anos de 2011 e 2012, cursei uma Especialização em 

Filosofia da Educação, na UFPA, onde fiz também meu Mestrado em Ciência Política, 

entre os anos de 2008 e 2010. Nesse curso de Especialização, a preocupação com a 

articulação dos saberes e práticas que norteiam a construção do indivíduo emancipado 

se reforçou em meu fazer educativo. Foi nesse contexto que conclui o meu Mestrado em 

Ciência Política
1
. 

Na pesquisa de campo realizada pelo presente estudo doutoral, buscou-se 

verificar, com base na análise dos depoimentos de cinco alunos do Curso de Pedagogia 

da UFPA, em que medida a disciplina Filosofia foi relevante e significativa para a 

formação do sujeito aprendiz em sua etapa de aprendizagem no Ensino Médio Estadual 

Paraense. Na mesma linha, buscou-se avaliar em que medida as marcas dessa formação 

se fizeram sentir na aprendizagem filosófica do aluno de Pedagogia.   

 A intenção do estudo foi verificar se a Filosofia cursada no Ensino Médio 

Estadual Paraense subsidiou o aluno de Pedagogia da UFPA no processo de formação 

filosófica. A hipótese com que se trabalha é a de que não há uma internalização dos 

elementos da Filosofia cursada no Ensino Médio da SEDUC-PA que auxilie na 

compreensão da formação filosófica no Curso de Pedagogia da UFPA, contrariando, 

assim, o que era de se esperar, dada a necessidade e a relevância da formação filosófica 

para o profissional da educação.   

A relação entre ensino e aprendizagem dos elementos da Filosofia, tanto no seu 

formato para o Ensino Médio como na Filosofia da Educação no currículo do Curso de 

Pedagogia, demanda – resguardando as especificidades dos respectivos currículos – 

                                                             
1 Na dissertação do mestrado, tratei o tema A eloquência no pensamento político de Thomas Hobbes, 

propondo analisar, em seus textos políticos, os elementos teóricos que o ajudaram a construir sua ciência 

política. Nesta, não haveria contradição do autor, mas um ímpeto em graus ao alinhar parte da bíblia Cristã à 

obediência civil, quando ele se vale da eloquência enquanto arte retórica de maneira implícita nos textos 

Elementos da Lei e no Do cidadão, admitindo sua necessidade enquanto força coadjuvante da razão, na ação 
de conformar as paixões do ente humano à obediência civil, nos livros Leviatã e Behemoth. 
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uma Paideia, já que tratam da formação do indivíduo. Segundo Severino (2012, p.03), a 

“filosofia se torna uma paideia, na medida em que, necessariamente, se destina a formar 

a coletividade humana”. Por Paideia, entende-se a ação educativa pela qual se busca o 

desenvolvimento das potencialidades do cidadão numa perspectiva humana e 

transformadora da realidade dos indivíduos. Se concebido, neste sentido, o fazer 

educativo da Filosofia nas instituições de Ensino Médio pode constituir uma 

significativa ponte para a internalização dos saberes que abarcam a forma filosófica de 

conhecimento, assegurando positivos impactos de seu ensino na formação do Pedagogo, 

pois “o homem é fruto da cidade, da sua paideia, e por decorrência toda criação humana 

terá a cidade como origem e – é importante não esquecer – como propósito ou, pelo 

menos, referência” (ARISTÓTELES apud PAGOTTO-EUZEBIO, 2010, p.201). 

A vinculação que existe entre a Filosofia e a Educação consiste no olhar do 

homem procurando compreender o mundo, pois à medida que o observa, também o 

experimenta, traduzindo esta relação em significados e novos conhecimentos 

filosoficamente instituídos. Desta maneira, sistematizar e disponibilizar os 

conhecimentos à humanidade é função inerente à Pedagogia, a qual, por isso 

mesmo, liga-se intimamente à Filosofia e com ela até se confunde. A diferença entre 

estas duas posturas é a de que enquanto a Filosofia pensa a educação, a Pedagogia 

busca implementar suas propostas. 

A abordagem da presente tese é de cunho qualitativo, tendo como enfoque 

metodológico o estudo de caso. O estudo de caso é um modelo exequível de abordagem 

metodológica de pesquisa, preservando o rigor acadêmico e assegurando a objetividade 

do fenômeno estudado. Visando aqui compreender os impactos da aprendizagem da 

Filosofia no Ensino Médio sobre a formação filosófica do pedagogo, tomei como objeto 

as experiências de ensino da Filosofia na escola média da Rede Estadual do Pará e da 

disciplina Filosofia da Educação no Curso de Pedagogia da UFPA. Para Severino 

(2007, p.121), o estudo de caso se aplica a um caso particular, que deve ser significativo 

em uma situação concreta para poder “fundamentar uma generalização para situações 

análogas, autorizando inferências”. Com efeito, o estudo de caso é um procedimento 

metodológico de pesquisa de um contexto particular, servindo-se de estratégias que 

fazem uso da coleta de dados e análise minuciosa dos dados colhidos na pesquisa de 

campo. Com base neste método, foram feitas entrevistas gravadas em áudio a partir de 
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questões semi-estruturadas. Fazendo uso deste procedimento de pesquisa, analisei cada 

descrição do fenômeno, explorando com um excelente recurso de estudo, os dados 

recolhidos na pesquisa de campo.  

O estudo de caso é um método de pesquisa que atende “muito bem às questões 

sobre relevância dos resultados da pesquisa, pois os estudos de caso são extremamente 

úteis para se conhecer os problemas e ajudar a entender a dinâmica da prática 

educativa” (ANDRÉ, 1999, p.50). Portanto, é relevante utilizar metodologicamente o 

estudo de caso, pois suas características (a particularidade, a descrição, a heurística e a 

indução) consolidaram os resultados da investigação científica. A particularidade se 

refere ao estudo de um fenômeno abordado em sua condição singular. Já a descrição é 

considerada relevante por se entender que o estudo de caso descreve os dados da 

investigação com bastante profundidade. Pelo recurso heurístico, o estudo de caso ajuda 

o leitor a compreender o fenômeno, sendo o mesmo capaz de “revelar a descoberta de 

novos significados, entender a experiência do leitor ou confirmar o já conhecido” 

(ANDRÉ, 2005, p.18). Por último, com a indução, é possível desvendar novos 

fenômenos com base nas informações que se apresentam a partir do estudo realizado.  

Com relação às categorias teóricas para a fundamentação do trabalho, recorri às 

contribuições pontuais de Severino, Paulo Freire, Lima Vaz, Lorieri, Pereira, entre 

outros. A convergência entre as elaborações teóricas desses autores não é, 

evidentemente, aquela típica de uma escolástica, mas os pontos de encontros que 

ocorrem quando convergem na posição de que a substância do pensar filosófico se dá 

pela sensibilidade ao existir concreto dos homens, seja em sua dimensão pessoal, seja 

em dimensão social. O que os une é a visão que têm da filosofia como hermenêutica da 

existência e a educação como esforço intencional e sistemático de se inserir todos os 

integrantes da espécie no projeto de construção de um ser humanizado, perspectiva de 

perpetuação da espécie humana.  

(A) Nesse sentido, busquei delinear categorias específicas ao enfoque da 

Filosofia da Educação. Assim, continuou-se revisitando estas e outros teóricos que 

fundamentaram e fundamentam a educação nas exigências da própria condição humana, 

entendendo-a como mediação de um projeto antropológico. 

(B) Pretendi, então, circunscrever, com tais categorias, um paradigma filosófico 

que concebe educação como sendo fundamentalmente uma Paideia, atribuindo 
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incisivamente à Filosofia o seu papel formativo. Ela é vista como modalidade de 

exercício da subjetividade dos homens, histórica e culturalmente situados, com vistas a 

desvendar/construir os sentidos de suas práticas existenciais. Trata-se da afirmação do 

insubstituível papel da atividade da esfera subjetiva na construção dos sentidos 

conceituais e valorativos, com base nos quais os homens possam delinear o seu caminho 

e destino na terra. Fundamenta-se, assim, a finalidade da presença de componentes do 

campo filosófico nos currículos do Ensino Médio e do Ensino Superior. Em ambas as 

situações, busca-se levar os aprendizes à experiência de apreensão do sentido de sua 

existência, da qual a profissionalidade é dimensão fundamental, já que precisa ser vista 

e assumida como integrante do processo de construção do humano, de autonomia, de 

cultura, como expressões da transcendência ascendência pessoal e de solidariedade do 

destino dos homens e do conhecimento como intencionalizador da prática histórico-

social da espécie. 

Sendo assim, apesar de o pesquisador enveredar na pesquisa de campo já 

munido de informações de seu referencial teórico sobre o objeto em estudo, elementos 

não esperados poderão aparecer, possibilitando outros conhecimentos a partir dos dados 

encontrados. Daí a relevância da exposição contextualizada do local onde ocorre a 

pesquisa, pois a investigação da prática pedagógica está fortemente relacionada com os 

elementos que envolvem determinados contextos.  

Diante disso, o trabalho foi desenvolvido percorrendo as etapas detalhadas a 

seguir. Por se tratar de um estudo de caso, o trabalho é iniciado com suas etapas 

empíricas.   

No primeiro capítulo, é apresentada a primeira parte empírica do trabalho. Para 

uma melhor compreensão desta investigação doutoral, começa-se com a apresentação 

do caminho metodológico que foi traçado. Posteriormente, é demonstrado o 

desenvolvimento desta parte do estudo, colhendo elementos da história do Curso de 

Pedagogia da UFPA, seu Projeto Político-Pedagógico e falas dos sujeitos. Da mesma 

forma, foram colhidos os depoimentos dos sujeitos sobre a aprendizagem de Filosofia 

da Educação. Foram ouvidos cinco discentes de Pedagogia e a diretora da Faculdade de 

Educação da UFPA, à qual o Curso de Pedagogia está vinculado. O objetivo foi colher o 

entendimento que os sujeitos possuíam sobre a historicidade da Filosofia da educação 

no Curso de Pedagogia (na audição com a diretora da Faculdade de Educação) e sua 
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aprendizagem (na audição com os alunos). Também foram demonstradas as propostas 

curriculares dessa disciplina, através de sua ementa, em complemento com a descrição 

dos sujeitos envolvidos. 

No segundo capítulo, foi apresentada a segunda parte empírica da pesquisa, na 

qual é feita uma breve contextualização histórica da SEDUC-PA. Neste bojo, são 

apresentadas as instituições escolares, com suas características socioculturais, cujos 

alunos foram tomados como sujeitos da pesquisa. Vale observar que as reminiscências 

dos alunos foram colhidas nas dependências da UFPA, onde falaram sobre o Ensino 

Médio. Mediante entrevistas, colheram-se as falas dos sujeitos e suas experiências 

quanto à percepção do ensino da disciplina Filosofia, no Ensino Médio Público Estadual 

Paraense, e quanto ao nível de sua internalização mediante a aprendizagem.  

No terceiro capítulo, buscou-se explicitar categorias teóricas específicas do 

pensamento filosófico educacional, destacando as obras de Severino, sem prejuízo dos 

outros categoriais teóricos, que se põem como sustentação de todo o trabalho reflexivo. 

Para tanto, buscou-se abordar, ainda que sinteticamente, o fazer educativo da Filosofia, 

contemplando a ação emancipadora do indivíduo na trajetória de sua história 

sociocultural, o papel do conhecimento em geral e do conhecimento filosófico como 

instrumentos fundamentais para a explicitação dos sentidos que possam intencionalizar 

o destino do homem, sob uma compreensão da subjetividade como fonte de uma 

dinâmica libertadora da existência. Delineou-se, assim, o referencial teórico geral, como 

base de sustentação de todo o desenvolvimento filosófico deste trabalho, ressaltando-se 

a concepção do sujeito como pessoa na realidade histórica, integrando a comunidade 

social. As dimensões da Filosofia foram apresentadas como investimento subjetivo 

compromissado com o projeto antropológico que se espera da educação. 

O quarto capítulo foi dedicado ao exame das categorias, objetivando verificar se 

houve apreensão das significações filosóficas, no Ensino Médio, e se essa apreensão 

contribuiu para o estudante de Pedagogia realizar a compreensão filosófica no 

desenvolvimento de sua formação superior. Ou seja, se a Filosofia cursada no Ensino 

Médio fez ou não diferença na qualidade do processo de formação filosófica do 

Pedagogo. Vale repetir que o objetivo foi identificar se o processo formativo filosófico, 

no Ensino Médio Público Estadual Paraense, ajudou, ou não, o estudante de Pedagogia 

na compreensão do processo de construção filosófica em sua formação acadêmica.  
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Nas conclusões e perspectivas do trabalho, sobre os resultados da pesquisa e à 

luz das contribuições dos referenciais teóricos, debateu-se a dimensão pedagógica da 

Filosofia, sua condição de Paideia e sua fecundidade na formação dos profissionais da 

educação. Além disso, foram observados assuntos coadjuvantes que se mostraram relevantes 

durante o processo de confecção deste estudo. Defendeu-se a posição de que a Filosofia se 

torna Paideia ao se fazer Pedagogia para aperfeiçoar, via processo formativo, o ser 

humano. Essa é a condição da Filosofia na formação dos educadores ao fornecer-lhes os 

recursos conceituais e valorativos para a adequada condição de sua prática profissional. 
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CAPÍTULO I 

 

APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UFPA 

 

 

 

No presente capítulo, é apresentada a primeira parte empírica do trabalho. Para 

uma melhor compreensão desta investigação doutoral, é apresentado o caminho 

metodológico que foi traçado. Posteriormente, descrevem-se os elementos que foram 

coletados referentes à história do Curso de Pedagogia da UFPA. É exposto o Projeto 

Político-Pedagógico, a entrevista feita com a diretora da faculdade de educação e as 

entrevistas com os discentes de Pedagogia a respeito da aprendizagem de Filosofia da 

Educação.  

 

 

1.1 Imersão na Contextualização da Pesquisa 

 

 

De um modo geral, apesar de o pesquisador enveredar na pesquisa de campo já 

munido da hipótese que o orientará preliminarmente no decorrer da investigação, 

elementos não esperados poderão aparecer, possibilitando outros conhecimentos por 

meio dos dados encontrados. No caso do presente estudo, a pergunta singular está em 

saber como ocorreu a aprendizagem da Filosofia, pelos sujeitos, no Ensino Médio, e se 

ela contribuiu para um melhor aproveitamento na formação filosófica no Curso Superior 

de Pedagogia. Para tanto, considera-se relevante fazer uma exposição contextualizada 

do espaço onde se desenvolveu a pesquisa, pois a investigação da prática pedagógica 

está fortemente relacionada com os elementos contextuais que a envolvem.  

A pesquisa de campo foi aplicada na Universidade Federal do Pará-UFPA e em 

cinco (05) escolas pertencentes à Secretaria de Estado de Educação do Pará-

SEDUC/PA, na capital paraense, no ano letivo de 2015, escolas nas quais os sujeitos, 

estudantes de Pedagogia, fizeram seu Ensino Médio.  O primeiro passo foi, então, 

identificar os alunos do Curso de Pedagogia, pertencentes à UFPA. Este foi o ponto de 
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partida, e que exigiu do pesquisador, praticamente, amanhecer e anoitecer durante 

longos três (03) meses na UFPA para ter acesso aos referidos sujeitos. Nesse período, as 

Universidades Federais no Brasil passavam por mais uma greve e esta não tinha 

previsão de terminar. Poucos alunos da UFPA apareciam, já que era período de greve. 

No desenho do projeto de pesquisa doutoral, já se tinha bem claro quais as 

possíveis questões das entrevistas seriam postas, tanto sobre a aprendizagem no curso 

superior como no curso médio. Além dos alunos do Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, seriam ouvidos, igualmente, os professores da disciplina Filosofia, nas 

escolas estaduais onde os alunos da Pedagogia haviam cursado o Ensino Médio. 

 De acordo com o que já havia sido traçado inicialmente, o perfil dos 

entrevistados consistiu em alunos do Curso de Pedagogia da UFPA que já tinham 

concluído a disciplina Filosofia da Educação. Outro requisito foi de terem sido alunos 

da SEDUC-PA e estudado Filosofia nas três séries do Ensino Médio na capital 

paraense. Esta verificação inicial direcionou o encaminhamento da pesquisa aos 

possíveis sujeitos, os quais foram esclarecidos do teor da pesquisa e que seriam 

respaldados através do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), devidamente 

assinado por eles e pelo pesquisador.  

Procurou-se conhecer também a Diretora da Faculdade de Educação da UFPA, à 

qual o Curso Superior de Pedagogia está vinculado. Logo no primeiro contato, a 

professora foi muito solícita ao receber o pesquisador em seu gabinete, proporcionando 

um momento bastante esclarecedor sobre o Curso de Pedagogia. A Diretora detalhou 

com muita propriedade o currículo do Curso de Pedagogia, já que a mesma faz parte do 

corpo docente do Instituto de Educação da UFPA, disponibilizando alguns documentos, 

tais como a grade curricular do curso, ementas, Projeto Político-Pedagógico e outros 

observados nos anexos do presente estudo. 

A dificuldade encontrada para chegar aos sujeitos da pesquisa foi o ponto crucial 

deste trabalho, em decorrência da situação de greve pela qual passou a UFPA. Os dias 

foram passando e a angústia aumentando, dada a dificuldade em encontrar os sujeitos da 

investigação. Pode-se afirmar categoricamente que 99% dos alunos que fizeram parte da 

pesquisa eram bolsistas da UFPA e foram encontrados no “apagar das luzes” devido a 

essa condição.   
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Primeiramente, houve uma conversa inicial com os alunos, justamente para ser 

feita uma verificação do perfil definido para a pesquisa. Nesse primeiro contato, quando 

positivo, os sujeitos assinaram o TCE e foram aplicadas as entrevistas gravadas em 

áudio. As entrevistas partiram de questões semi-estruturadas e foram aplicadas de forma 

individual e no tempo livre de cada um dos alunos. Cada depoimento durou, em média, 

25 minutos. Os encontros com os alunos de Pedagogia aconteceram nas dependências 

da UFPA. Com as entrevistas semi-estruturadas, foi possível dialogar com os alunos do 

Curso de Pedagogia na perspectiva de fazer um resgate das reminiscências destes sobre 

a aprendizagem da Filosofia no Ensino Médio e da Filosofia da Educação em seu Curso 

Superior de Pedagogia.  

No decorrer do presente processo de investigação, buscou-se conhecer as escolas 

de Ensino Médio dos alunos entrevistados, sua gestão administrativa e os respectivos 

professores na visita in loco. O objetivo era extrair a compreensão da administração 

escolar e dos docentes sobre a Filosofia no Ensino Médio e seu fazer educativo. As 

visitas nas cinco (05) escolas da Rede Pública Estadual Paraense ajudaram subsidiar o 

pesquisador na configuração do perfil da proposta formativa dessas instâncias. 

 Para obtenção de dados significativos, foram consultados, entre outros 

documentos, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e as ementas da disciplina Filosofia 

da Educação utilizada no Curso de Pedagogia da UFPA, bem como o Projeto Político-

Pedagógico (PPP) das escolas e o Guia do Estudante do Ensino Médio, distribuído pela 

SEDUC-PA. Além disso, foram consultados os conteúdos programáticos utilizados nos 

três anos do Ensino Médio pelos professores. Ter acesso a estes documentos 

proporcionou informações que, analisadas, somaram para a descrição do papel da 

Filosofia no Ensino Médio e da Filosofia da Educação no Curso de Pedagogia. Por fim, 

com os dados coletados, foi iniciado o processo de transcrições das entrevistas. 

Optou-se pela análise de conteúdo como ferramenta metodológica, por se tratar 

de um método que visa “compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das 

comunicações [...]. As linguagens, a expressão verbal, os enunciados, são vistos como 

indicadores significativos, indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às 

práticas humanas” (SEVERINO, 2007, p.121). Neste sentido, a técnica deste método de 

pesquisa e aplicação serviu para direcionar as análises da presente investigação. Por 

meio da aplicação dessa ferramenta metodológica, foi possível coletar uma grande 
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quantidade de informações que subsidiaram as conclusões relacionadas aos impactos da 

aprendizagem da Filosofia no Ensino Médio sobre a formação filosófica do pedagogo 

da UFPA. 

O método de análise de conteúdo começa pela pré-análise, que consiste na 

ordenação do material envolvido na pesquisa. Em seguida, vem o detalhamento crítico 

daquilo que foi levantado e submetido a critérios norteadores que devem, 

prioritariamente, ser guiados pelos referenciais teóricos da pesquisa. A última fase é o 

ápice da pesquisa, a fase de interpretação referencial, respaldada nos elementos 

constitutivos da pesquisa, que começou na fase de pré-análise.  

Coletados os dados, iniciou-se a descrição analítica dos mesmos. Partiu-se de 

uma leitura flutuante do material da pesquisa, com a finalidade de identificar as 

primeiras impressões nos documentos recolhidos. Trabalhando sobre a transcrição das 

entrevistas, foi possível testar a hipótese vinculada aos objetivos, isto é, se a Filosofia 

cursada no Ensino Médio fez ou não diferença na qualidade do processo de formação 

filosófica do Pedagogo. Neste processo, foram verificadas as conformidades e 

divergências, por meio das análises realizadas.   

Os materiais das entrevistas foram transcritos de forma minuciosa, o que 

possibilitou, a partir da pesquisa de campo, confirmar ou negar, na prática, a suposição 

posta pela hipótese do presente estudo. Tais ferramentas foram utilizadas para melhor 

objetividade desta investigação científica. Bardin (apud TRIVIÑOS, 1987, p.160), 

entende que a “intenção do uso de método de análise de conteúdo nas mensagens 

escritas [...], são mais estáveis e constituem um material objetivo ao qual podemos 

voltar às vezes que desejarmos”.    

Dado o processo de exploração do material, iniciaram-se as codificações e 

categorizações referentes às informações da investigação, que segundo Bardin (2011, 

p.133), “corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, transformação 

esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 

conteúdo ou da sua expressão”. 

Procurou-se demonstrar as estruturas de categorizações com base na análise de 

conteúdo, como descrito anteriormente. Assim, a estratégia de análise de conteúdo foi 

utilizada para fazer as análises dos dados da pesquisa, tomando como base os 

indicadores apresentados por Bardin (2011) no que se refere à pré-análise e à 
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exploração do material. A partir da análise documental, foi possível inferir informações 

preciosas sobre os impactos da aprendizagem da Filosofia no Ensino Médio (da 

SEDUC-PA) sobre a formação filosófica do pedagogo (da UFPA).  

De uma forma geral, para o processo de análise dos dados documentais e das 

entrevistas transcritas, a organização foi imprescindível, visto que as decodificações 

foram enumeradas de acordo com as similaridades das questões apresentadas aos 

sujeitos participantes das entrevistas. A entrevista consiste num instrumento de pesquisa 

empregado pelos pesquisadores com o objetivo de detectar o que os sujeitos da pesquisa 

têm a falar a respeito do objeto estudado. Sua vantagem em relação às demais técnicas 

de investigação está na oportunidade de colher, de modo imediato, os dados que se 

objetiva encontrar na relação que envolve o entrevistador e o entrevistado pelo diálogo. 

Para Severino (2007, p.124), a entrevista consiste numa: 

 

Técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto, 

diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Trata-se, portanto, de 

uma interação entre pesquisador e pesquisado. Muito utilizada nas 
pesquisas da área das Ciências Humanas. O pesquisador visa 

apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e 

argumentam. 
 

A entrevista semi-estruturada foi utilizada no presente estudo, por ser um 

instrumento metodológico de investigação de pesquisa que visa aguçar a percepção dos 

entrevistados, permitindo obter informações necessárias sobre o objeto estudado. Para 

Triviños (1987), em geral, a entrevista semi-estruturada, é: 

 

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 

oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que 

vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 

Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 
seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 

colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 

conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p.146). 
 

Por fim, o presente estudo é de natureza qualitativa, no qual a entrevista 

consistiu numa relevante técnica metodológica que indicou uma ação continuada de 

interação. “São várias metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem 

qualitativa, modo de dizer que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos 

do que propriamente a especificidades metodológicas” (SEVERINO, 2007, p.119). 
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1.2 Descrição e Caracterização do Currículo no Curso de Pedagogia da 

UFPA  

 

 

O nascimento do Curso de Pedagogia na atual Universidade Federal do Pará 

aconteceu em 28 de outubro de 1954, em Belém. Primeiramente, foi arquitetado para 

formar bacharéis nos seus três anos iniciais, ficando o quarto ano para a formação que 

habilitava para a docência no magistério secundário e normal no esquema 3 + 1. Esse 

desenho institucional ficou instaurado no Curso de Pedagogia até o começo dos anos 60 

do século XX. Em 1962, a Pedagogia volta a ser regulamentada com a finalidade de 

preparar mão-de-obra qualificada para ocupar cargos técnicos nos sistemas educacionais 

e docentes para as Escolas Normais. 

 

Somente em 2 de julho de 1957, o então Presidente da República, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, sancionou a Lei nº. 3.191 que criou 

a Universidade do Pará. Esta Universidade foi a 8ª instituição do 

gênero no Brasil (e) foi criada integrada à rede universitária federal 
[…]. A Universidade do Pará contava em 1957, ano de sua fundação, 

com 1008 alunos matriculados nos onze cursos oferecidos: Direito, 

Medicina, Farmácia, Odontologia, Engenharia Civil, Ciências 

Econômicas, Ciências Sociais, Pedagogia, Matemática, Letras e o 
curso de Estudos Sociais (Geografia e História unificados) […]. Em 

1964, com a instalação da ideologia da ditadura militar no Brasil foi 

iniciada uma Reforma Universitária, inspirada nos Acordos 
MEC/USAID, no Plano Atcon e no Relatório Meira Mattos. Tal 

Reforma, consolidada em 1968, objetivava implementar o modelo de 

Universidade norte americana no Brasil, cuja estrutura administrativa 

era baseada no modelo empresarial taylorista/fordista, voltado para 
obtenção do rendimento e eficiência, com ênfase na organização e na 

racionalização do espaço físico, da estrutura administrativa e dos 

serviços. Fazia parte dessa lógica o afastamento da estrutura física das 
universidades dos espaços de decisão política que se localizavam nos 

centros das cidades. Como resultado dessa política, foi iniciada em 

1967 a construção do Campus, às margens do Rio Guamá, numa 
região periférica da cidade de Belém, então chamado Núcleo Pioneiro, 

hoje, Campus Universitário do Guamá. Em 20 de agosto de 1965 foi 

sancionada a Lei 4.759 determinando que „as Universidades e Escolas 

Técnicas da União, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, 
sediadas nas capitais dos estados, serão qualificadas de federais e 

terão denominação do respectivo estado‟ (FÁVERO, 2000, p.101). 

Dessa forma, a então Universidade do Pará passou a denominar-se de 
Universidade Federal do Pará (UFPA, 2010b, p.08-09-10).  

 

 

 



28 

 

No último ano da década de 60, o Curso de Pedagogia volta a ser 

regulamentado, passando a habilitar mão-de-obra para as modalidades de cursos 

normais, supervisão, administração, inspeção e orientação escolar. Neste sentido, o 

Conselho Superior de Ensino e Pesquisa – CONSEP, através do parecer 02/69, modifica 

a disposição do currículo de Pedagogia introduzindo, neste curso superior, as seguintes 

habilitações: orientação educacional, supervisão escolar e administração escolar. A 

intenção institucional da UFPA objetivava munir de mão-de-obra qualificada os 

sistemas educacionais, proporcionando a um único profissional atuar na docência e 

também em cargos técnicos.   

 
O Curso de Pedagogia da UFPA, se a minha memória não falha 

iniciou em 1954. De 1954 até 2015, ele teve quatro grandes 

modificações em seu currículo. Em 1954 nós tínhamos o esquema 

3+1, ou seja, primeiro você tinha a formação teórica, depois nós 
tínhamos a parte prática, eu me formei nesse formato (Graduada em 

Pedagogia pela Universidade Federal do Pará - 1969). Posteriormente, 

nós tivemos uma profunda modificação que foi a lei 5.540 que criou 
as habilitações profissionais no Curso de Pedagogia. Em 1985 nós 

vamos ter a terceira modificação que foi a resolução 1.234/1985 do 

Conselho Superior de Ensino e Pesquisa que introduziu as disciplinas 
chamadas de fundamentação teórica que era Filosofia, Psicologia e 

Sociologia que eram naquela época os fundamentos da Pedagogia. Aí, 

nós tivemos um acréscimo muito grande dessas disciplinas. Nós 

passamos a ter, por exemplo, no currículo de Pedagogia, 345 horas de 
Filosofia, sendo uma de 75 horas que era Introdução à Filosofia, e três 

de 90 horas, entre elas: Filosofia da Educação. No currículo de 1999, 

houve uma redução drástica da Filosofia: já somadas às duas cargas 
horárias passamos a ter menos de 137 horas para Concepções 

Filosóficas da Educação e Filosofia da Educação. Em 2011 

permaneceu mais ou menos a mesma posição da Filosofia, sendo uma 
História da Filosofia, com 68 horas e uma Filosofia da Educação com 

68 horas, no total de 136 horas (DIRETORA DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO-UFPA).  

 

De acordo com a Diretora da Faculdade de Educação da UFPA, onde está 

vinculado o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, em outrora, a Filosofia da 

Educação tinha uma carga horária bem maior. “[…] houve uma substancial mudança no 

Curso de Pedagogia, nós ainda não podemos avaliar muito bem o que significou essa 

mudança, mas na verdade houve uma redução da Filosofia da Educação” (DIRETORA 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO-UFPA). Segue abaixo a ementa da disciplina 

Filosofia da Educação, com sua carga horária. 
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Disciplina: Filosofia da Educação Carga Horária: 68 Horas 

Ementa: Filosofia da Pedagogia: aspectos histórico-sociais. Questões em torno do fracasso 

escolar: o fracasso da sociedade e da cultura. Filosofia e Infância.  A formação do homem 

moderno. Política, Cultura e Educação na contemporaneidade. Filosofia e Pesquisa em 

Educação. 

Bibliografia Básica 

ADORNO, Theodor. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

BOSI, A. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

LUZURIAGA, L. História da Educação Pública. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1959. 

Bibliografia Complementar 

MENDES, Durmeval Trigueiro (coord.). Filosofia da Educação Brasileira. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1994. 

PATTO, Maria Helena Souza. A Produção do Fracasso Escolar: histórias de submissão e 

rebeldia. São Paulo: T. A. Queiroz, 1990. 

SAVIANI, Demerval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 

Associados, 2007. 

LINS, Ana Maria Moura. Educação Moderna: contradições entre o projeto civilizatório 

burguês e as lições do capital. Campinas/SP: Autores Associados, 2003. 

MARTINS, José de Souza. Exclusão Social e a Nova Desigualdade. São Paulo: Paulus, 

1997. 

Quadro-01: Ementa de Filosofia da Educação, P.P.P de Pedagogia (UFPA, 2010b, p.149-150).  

Quanto aos motivos da redução da carga horária da disciplina Filosofia da 

Educação para os graduandos de Pedagogia, a fala da gentil Diretora da Faculdade de 

Educação da UFPA indica uma pequena pista: 

 
Por que se reforma o curso? Pelas seguintes razões: quando há 

mudança na sociedade, há mudança de demanda. Há outra demanda 

em relação à educação. E também porque antes nós tínhamos um 
formato de elaboração do nosso Projeto Político-Pedagógico, agora é 

outro formato em função de um regime democrático. Nós já temos as 

diretrizes curriculares nacionais em que a Universidade tem mais 
autonomia para estabelecer seu currículo. As mudanças sempre são 

em função das demandas da sociedade e das orientações que vem a 

nível nacional, do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de 

Educação nos quais a gente tem que se incluir (DIRETORA DA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO-UFPA). 
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Apesar da diminuição da carga horária da formação filosófica assinalada pela 

Diretora da Faculdade de Educação da UFPA, a Filosofia da Educação, enquanto 

disciplina no Curso de Pedagogia da UFPA, é importante na visão do aluno-B por trazer 

temas relevantes ao desenvolvimento da formação do pedagogo. “A Filosofia da 

Educação é relevante pela reflexão que proporciona discussão de outros temas 

importantes, a começar pela carreira do pedagogo” (ALUNO-B). Um exemplo disso é 

que, na singularização das falas, notou-se que a aluna-E percebe a referida disciplina 

como imprescindível na formação do pedagogo. “A disciplina (Filosofia da Educação) 

busca ampliar a visão sobre os caminhos que envolvem a formação do aluno de 

pedagogia em sua gestação acadêmica” (ALUNA-E).  

 

 

1.3 Aprendizagem no Curso de Pedagogia: descompassos entre teoria e 

prática  

  

 

É consenso entre os alunos entrevistados a necessidade da existência da Filosofia 

da Educação no Curso de Pedagogia. Eles opinaram sobre o direcionamento formativo e 

a imprescindibilidade do processo formativo filosófico. “A gente deve ter o 

discernimento sobre as questões em torno da sociedade, saber compreender. Tudo isso é 

pedagógico (ALUNA-D). Os discentes também reforçaram que a “Filosofia da 

Educação facilita a visão pedagógica no estudante de Pedagogia. O pedagogo deve levar 

isso consigo: a compreensão dos fatos, tudo isso” (ALUNA-D). 

 

A Filosofia da Educação é importante porque é nela que vamos ver 

alguns aspectos do surgimento da Pedagogia na sociedade e formação 
do professor. Quando falamos da antiguidade, vamos observar esse 

acontecimento através de uma análise diferente de outras disciplinas 

que vimos no curso. É importantíssimo, e bom a gente saber como 
surgiu o desenvolvimento da sociedade, como os pensadores antigos 

desenvolveram a Pedagogia e a origem de onde surgiu. Então, tudo 

isso eu vim aprender com a Filosofia da Educação, mas muito por 
minha conta (ALUNA-A). 

_______________________________________________________ 

 

Sem a Filosofia eu não consigo ver o curso. Ela proporciona o 
entendimento sobre a vida, e isso vai ajudar na minha prática 
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pedagógica. Eu acho que a Filosofia deveria estar dentro de qualquer 
curso superior, independente da área (ALUNO-C). 

 

A respeito da função da Filosofia da Educação no currículo de Pedagogia, a fala 

do aluno-C coloca a Filosofia da Educação como redentora da educação. “Tenho 

consciência que a Filosofia da Educação é essencial por ter base na vida em sociedade e 

acho que ela é uma disciplina salvadora das mentes” (ALUNO-C). A formação do 

pedagogo também conta com a soma das outras disciplinas do currículo de pedagogia, a 

exemplo das disciplinas: Política e Legislação da Educação Brasileira, Metodologia da 

Pesquisa, História Geral da Educação, Psicologia da Educação, entre outras. Para o 

aluno-C, a Filosofia da Educação proporciona um privilegiado olhar sobre as outras 

disciplinas. 

 

Ela (Filosofia da Educação) é base de todos os assuntos que vão 
referenciar outras disciplinas. Algumas disciplinas como Currículo e 

Ensino para você compreender melhor precisa de Filosofia da 

Educação, pena que eu tive Currículo e Ensino antes da Filosofia da 
Educação. Então, a Filosofia da educação é essencial no início do 

Curso de Pedagogia, porque ela dá um amplo olhar sobre as outras 

disciplinas e isso é essencial no Curso (ALUNO-C).      
 

A aluna-E assinala que na disciplina Filosofia da Educação faltou subsídios da 

Filosofia e subsídios da Educação, no desenvolvimento das aulas ministradas. Não 

houve aproximação entre a Filosofia e a Educação. Para ela (aluna-E), houve problemas 

no processo formativo da disciplina por falta de capital epistemológico, em relação aos 

elementos pertencentes tanto à Filosofia quanto à Educação. Isso é descrito na queixa 

em relação ao conteúdo que viram em sala de aula.   

 
Para falar a verdade, não sei se eu interpretei mal, mas eu esperava ter 

mais Filosofia no curso, mais autores de Filosofia que discutissem o 

que seria realmente a Filosofia da Educação. Não sei se foi o método 
do professor, que considerei pouco eficiente na transmissão de 

conhecimento. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente busca, 

acho isso importante para o futuro pedagogo, mas esperava mais 

Filosofia. E nem sei direito se o que vimos de Educação foi o 
suficiente (ALUNA-E). 

 

De acordo com a fala do estudante-B, a universidade pública está inserida em 

um contexto econômico, social e institucional, que reflete os valores e interesses das 

ideologias dominantes. Segundo ele (aluno-B), estas ideologias transformaram a 

instituição pública naquela que privilegia indivíduos com maior poder aquisitivo. 
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“Lugar de abastado seria nas universidades particulares, e de pobre, nas públicas” 

(ALUNO-B).  

O aluno-B reporta que na medida em que o professor faz o aluno procurar 

descobrir o que o texto está dizendo, o sujeito educando passa a se perceber fazendo 

parte do conhecimento que está sendo construído coletivamente, sendo convidado a 

fazer parte da construção do conhecimento.  

 

Aqui, no Curso de Pedagogia, na conversa da professora, ela deve ter 
percebido que nós tínhamos dificuldade de achar a tese dos autores no 

texto. O curso ministrado por ela necessita disso, e, posteriormente, a 

professora me explicou que tínhamos dificuldade em encontrar a tese, 
metodologia e objetivos de determinados textos. A professora batia na 

tecla toda vez, por nossa necessidade e acabava deixando a aula chata 

na cabeça de muita gente. Parece que ela fazia aquilo de propósito, 

nós tínhamos que ler e reler realmente os textos para poder entender, 
mas nisso tinha gente que não se dava muito bem (ALUNO-B). 

 

O aluno-B justificou que a insistência da professora em fazer a turma reler o 

texto era necessária para facilitar a aprendizagem. Além disso, no processo de ensino e 

aprendizagem, a visão utilitarista do sujeito discente está demonstrada na fala deste 

aluno. Na citação que vem a seguir, percebe-se a procura de facilidades no processo 

avaliativo, ao admitir dificuldades para compreender a tese do texto. “O aluno tem 

preguiça de pensar, e eu me incluo nessa afirmação, porque estávamos acostumados a 

decorar e reproduzir na prova no Ensino Médio, embora fosse mais difícil para 

aprender, era considerado mais fácil para fazer a prova” (ALUNO-B). Já a aluna-E 

reporta que: 

 

Acho que a Filosofia da Educação é um meio de sensibilizar o 
educador. Quando a gente deu Filosofia da Educação, a gente 

trabalhou Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, é um livro que 

sensibiliza muito a gente como profissional da educação. A gente vê e 
sabe que o professor vai encarar muitas dificuldades, o sistema não 

ajuda, não contribui, ele desestimula. Freire mostra que é possível a 

gente continuar esperando e sonhando com uma comunhão humana 

(ALUNA-E).  
 

Na fala da aluna-E percebeu-se que, no fazer educativo da Filosofia da 

Educação, num certo momento, buscou-se estabelecer o ensino e a aprendizagem 

através da reflexão crítica do conhecimento numa perspectiva de forte influência do 

Existencialismo Cristão de Freire, sem estar assinalada na bibliografia básica da 
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disciplina, nem na bibliografia complementar conforme sua ementa exposta mais acima. 

A singularidade existente entre teoria e prática estabelece os instrumentos construtores 

do desenvolvimento da emancipação do sujeito individualizado e coletivo. Nessa 

perspectiva, “é uma descoberta da sensibilidade da gente, abrindo novos horizontes” 

(ALUNA-E). A aluna-A observa a carência de consistência teórica docente na Filosofia 

da Educação ministrada no Curso de Pedagogia da UFPA.  

 

Não vou falar em nomes, mas aqui tem quem pense que a disciplina é 
sua, fazendo e desfazendo sem ensinar nada, usa termos que ninguém 

compreende. O que sei aprendi pesquisando, mas na hora de avaliar o 

rigor é total, como se aprendêssemos alguma coisa nas suas aulas, 
faltou consistência teórica docente na disciplina (ALUNA-A).  

 

Um pouco acima, está apresentada a arquitetura da ementa da disciplina 

Filosofia da Educação, seus elementos constitutivos e sua respectiva carga horária no 

Curso de Pedagogia da UFPA. A seguir, é relevante trazer outra fala do aluno-B, a qual 

assinala a importância da Filosofia e da Filosofia da Educação.  

 

Eu acho importante a Filosofia e a Filosofia da Educação. E gosto, em 
parte, das duas, mas vou explicar porque essa relação é meio enrolada: 

na Filosofia da Educação, o método de aula é um tanto quanto 

complicado para a nossa compreensão. A disciplina vem logo no 
primeiro ano do curso, vai exigindo subsídios que não tivemos no 

Ensino Médio com a Filosofia. Outro complicador é que a 

metodologia das duas professoras, tanto no Ensino Médio como aqui 

no Superior, era muito expositiva, isso tornava a aula chata, mas, de 
uma forma geral, eu tenho consciência que a Filosofia é necessária 

(ALUNO-B). 

 

Por fim e entre outras coisas, nas falas dos sujeitos, neste primeiro capítulo, 

também é percebida uma menção sobre a ideia de crise dos paradigmas, do fracasso do 

processo formativo no decorrer das entrevistas e a tentativa de se buscar uma 

compreensão da educação, sem demonstrar uma interpretação mais profunda em relação 

aos seus problemas norteadores na aprendizagem da Filosofia da Educação no Curso de 

Pedagogia da UFPA. “Minha turma ouviu falar muito em crise da educação e fracasso 

escolar quando estudamos Filosofia da Educação, mas faltou aprofundamento” 

(ALUNA-E). 

No próximo capítulo, para uma melhor compreensão do presente estudo, tecem-

se as reminiscências dos alunos sobre a formação filosófica realizada, no Ensino Médio 

Público Estadual Paraense. O objetivo consiste que, no final do presente estudo, tenha-
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se condições de responder se a Filosofia cursada pelos alunos no Ensino Médio da 

SEDUC-PA reverberou em bons frutos em relação aos subsídios para a compreensão 

dos elementos da formação filosófica na Formação Superior do aluno de Pedagogia da 

UFPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

CAPÍTULO II 

 

FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO DA SEDUC-PA 

 

 

 

 

O presente capítulo versa sobre a segunda parte da empiria do estudo, na qual 

foram reunidos os dados documentais e os discursos dos sujeitos da pesquisa. Neste, é 

apresentado as experiências dos alunos com relação à descrição do processo formativo 

da disciplina Filosofia no Ensino Médio Público Estadual Paraense e em relação ao grau 

de apreensão do conhecimento que eles tiveram no processo de aprendizagem. Detalha-

se, ainda, as escolas e discorre-se sobre a atribuição da Filosofia no currículo do Ensino 

Médio. 

 

 

2.1 Caminhos do Fazer Educativo: caracterização das escolas da SEDUC-

PA 

 

 

Sobre o nascimento da SEDUC-PA, este “Sistema Estadual de Educação do Pará 

foi oficialmente criado em 1998 pela Lei 6.170 de 15 de dezembro daquele ano, embora 

a Secretaria Estadual de Educação já existisse desde 1951” (UFPA, 2010a, p.20). 

 

A organização política e administrativa desse Sistema, compreende as 

instituições de educação básica e superior mantidas pelo Poder 
Público Estadual, a Secretaria de Estado de Educação e do Desporto – 

SEDUC como órgão executivo e o Conselho Estadual de Educação – 

C.E.E como órgão normativo, consultivo e deliberativo. A SEDUC é 
órgão de administração direta do Estado, vinculada à Secretaria 

Especial de Promoção Social, responsável pela coordenação da 

política educacional do Pará (UFPA, 2010a, p.20).  

 

As escolas que fazem parte da pesquisa são da Rede Pública Estadual Paraense, 

localizadas em Belém, há exceções, mas de um modo geral, suas etapas de ensino estão 

configuradas de acordo com os níveis de Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
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Educação de Jovens e Adultos - Supletivo. A escola-C tem sua peculiaridade 

momentânea, segundo a direção (sem entrar em detalhes), por atender a comunidade 

escolar em apenas dois turnos – manhã e tarde. Assim como a maioria das outras 

escolas, ela está situada num bairro periférico constituído por famílias com dificuldades 

sócio-econômicas. Em tese, as escolas partem de iniciativas participativas e 

democráticas, delineadas nas ações de seu Projeto Político-Pedagógico. Neste 

envolvimento, através da gestão participativa, a direção e a comunidade escolar tomam 

as decisões juntamente com o conselho escolar.    

Segundo os diretores das escolas B, D e E, a participação dos pais e 

comunidades que fazem parte dos arredores da escola, na vida da escola é pouca, 

porém, quando convocados para reuniões, a presença é significativa.  

 

É em prol de uma mudança para melhor que buscamos fazer um 

trabalho mais compromissado com o bem comum, por exemplo, na 
conscientização de nossos jovens em relação à nocividade da 

violência, das drogas e da depredação da escola. Na contramão disso, 

no envolvimento com a escola a participação de pais e comunidades 
que circundam a escola, é pouca, mas quando solicitados a 

comparecerem nas reuniões, paradoxalmente, se fazem presente, 

sendo necessário o aumento dessa participação (DIRETORA-B). 
________________________________________________________ 
 

As famílias e as comunidades que rodeiam a escola não se fazem 

presente em nosso dia-a-dia, a escola precisa de união, precisa da 
participação de todos em prol do aluno, nas reuniões que marcamos, 

eles se fazem presente, mas no dia-a-dia, isso não acontece. O certo 

seria que a escola, a família e comunidade em geral estivessem 
alinhadas por um bem maior: a formação do aluno (DIRETORA-D). 

________________________________________________________ 

 

Não se pode esquecer o papel importante que as comunidades do 
entorno da escola têm, para com esta, no envolvimento de questões 

educacionais, no enfrentamento do vandalismo e da violência. Nas 

reuniões que são agendadas com estes, até há uma participação 
considerável, dão suas opiniões, mas ficaria melhor, se essa postura, 

na vida da escola fosse algo mais acentuado, não apenas por 

convocação (DIRETOR-E). 

 

A verificação dos dados oriundos das cinco escolas da SEDUC-PA que 

participaram da pesquisa, demonstra que a localização do entorno cultural das mesmas é 

bem semelhante. Da mesma forma, o fazer educativo apresentado pelos docentes e a 

compreensão dos discentes denotam muitas identificações. As entrevistas foram 
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direcionadas objetivando descobrir a impressão que a direção das escolas, os discentes e 

docentes tinham sobre os condicionamentos impostos para o desempenho das atividades 

no processo de ensino e aprendizagem da Filosofia no currículo do Ensino Médio 

público estadual. Nesse sentido, o Professor-A relata que: 

 

A partir do momento que a gente trabalha os conceitos filosóficos em 

consonância com a realidade, com o cotidiano do aluno, a gente 

consegue perceber que hoje existe um problema seriíssimo da 
compreensão conceitual. Então, a visão de senso comum, faz com que 

os alunos tenham um entendimento diferenciado do que realmente 

sejam as coisas. Então, o que a gente tenta fazer, a gente tenta 
apresentar os conceitos e a partir destes conceitos relacioná-los com a 

realidade. Então, o papel da Filosofia nesse momento acaba sendo de 

esclarecer ou descortinar algo que está escurecido (PROFESSOR-A). 

 

Com exceção do professor-A, e da professora-E, que não comentou diretamente 

sobre o assunto, para todos os professores entrevistados, a Filosofia, nas escolas da 

Rede Pública Estadual Paraense, tem uma carga horária bastante reduzida, o que 

compromete o desenvolvimento do fazer educativo em sala de aula. “O docente deve 

pensar a educação como algo necessário e criar meios de comunicação para estimular 

seus alunos, assim, não vejo dois tempos de aula para a Filosofia como um problema” 

(PROFESSOR-A).  Para os outros docentes, o tempo disponibilizado para a efetivação 

das aulas de Filosofia tem sido um dos maiores obstáculos no trabalho com os 

elementos filosóficos para os alunos de Ensino Médio, o que tem acarretado um 

verdadeiro desafio ao fazer educativo da Filosofia para os professores nas escolas da 

SEDUC-PA, participantes da pesquisa. “A Filosofia está nas três séries do Ensino 

Médio é um fato e, neste sentido, o desafio aumentou para seu ensino, ela não está mais 

somente no primeiro ano, mas, infelizmente, continua com apenas dois tempos de aula 

para cada turma” (PROFESSOR-D). 

 
Para fazer o diálogo filosófico junto aos alunos no século XXI não é 

um trabalho fácil. É um trabalho que vai depender da formação do 

profissional, da força de vontade do profissional. Ele vai perceber o 
que ele pode fazer, e se ele tiver vontade, ele, conduzirá esse trabalho 

filosófico, não apenas como uma forma mecanizada, mas como uma 

forma que faça com que os alunos reconheçam que Filosofia é 

importante no Ensino Médio, nos dois tempos de aula dado a ela, é 
pouco para o trabalho filosófico junto aos alunos, mas é o que temos, 

e posso dizer que é um avanço (PROFESSORA-C).  
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De acordo com a professora-C e a professora-E, a Filosofia enquanto disciplina 

no Ensino Médio, sofre discriminação no próprio ambiente escolar, mas a relevância 

desta disciplina também é observada.  

 

Eu considero necessária a Filosofia porque sem ela não estaria sendo 

gerado o processo de conhecimento das ciências particulares. A 
Filosofia é a base do ensino porque é a mãe das ciências, ela não 

existe no Ensino Fundamental da SEDUC-PA, mas deveria fazer parte 

desse nível de ensino, infelizmente isto ainda não está concretizado. 
No Ensino Médio, ela sofre discriminação na própria escola, isso é 

muito triste, é importante ela está nas três séries do Ensino Médio para 

ganhar mais força neste nível de ensino (PROFESSORA-C). 

________________________________________________________ 
 

A gente sempre diz que o ensino da Filosofia é muito discriminado 

nas escolas, e não deveria ser, porque é uma disciplina que busca a 
formação crítica do aluno. A gente sempre fala que as ciências exatas 

conhecem o mundo, as ciências humanas compreendem o mundo, e a 

Filosofia está dentro desse saber de compreensão desse mundo 

(PROFESSORA-E). 
 

Os dois tempos, de aula, disponibilizado para o ensino da Filosofia, durante a 

semana, apresenta-se como um dos pontos problemáticos assinalados, também, pelos 

diretores entrevistados durante a pesquisa em relação à formação filosófica no Ensino 

Médio. “Sobre a carga horária de Filosofia, ela ajudou uns e prejudicou outros e num 

todo, não está bom” (DIRETORA-D). Esse problema persiste nas unidades escolares 

nas quais foi realizada a pesquisa, pois a obrigatoriedade da implantação da Filosofia 

nos três anos do Ensino Médio aumentou a carência de professores na SEDUC-PA, 

desassossegando professores de outras áreas do conhecimento. 

 

Com o estabelecimento da Filosofia nas três séries do médio (Ensino 
Médio) a carência de professores de Filosofia se acentuou, mesmo 

com o aparecimento de concursos, por conta de uma situação do 

Estado, o quadro e a carreira docente não está plenamente estruturada. 
Existe uma carência muito grande de professores, mesmo com a 

presença de professores com vínculo temporário, isto dificulta um 

pouco o trabalho das escolas, no que tange à questão da lotação e da 
prestação do serviço educacional para os alunos (DIRETOR-E). 

________________________________________________________ 

 

Uma carga horária maior, mais ou menos no modo que acontece com 
Português ou Matemática, seria o ideal para os professores de 

Filosofia terem menos turmas e serem remunerados de forma justa, 

mesmo assim, dois tempos de Filosofia desassossegou professores de 
disciplinas que tinham toda carga horária aqui na escola. O Ensino 

Médio, já é um pé na universidade, precisa de mais atenção. De uma 
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forma geral, penso que o Ensino Médio precisa disso, de uma carga 
horária maior para trazer os alunos pra cá, infelizmente, o Estado não 

paga os professores para atingir esse fim (DIRETORA-C). 

 

As direções das escolas A, B, C, D e E possuem posicionamentos parecidos ao 

do aluno-B (descrito mais abaixo) sobre o tempo disponibilizado ao ensino da Filosofia, 

mudando a justificativa. Elas enfatizam que a carga horária para a Filosofia obedece a 

uma organização institucional que percebe a necessidade de horários para a 

aprendizagem das disciplinas de acordo com as necessidades do processo formativo do 

educando. Neste caso, o processo formativo do discente obedece a um ordenamento 

pedagógico interdisciplinar, o que justifica, na visão da direção escolar, a referida carga 

horária dada às aulas de Filosofia durante a semana (dois tempos de aula). A fala da 

direção da escola-A retrata, de certa forma, a postura das outras quatro administrações: 

 

Quando foi implantada a obrigatoriedade da Filosofia no Ensino 
Médio, teve muita briga! Professores de outras áreas do conhecimento 

foram perdendo carga horária. Por exemplo: professores de 

Matemática e de Português tiveram que fechar suas horas em outras 

escolas, já que o tempo ficou suprimido, por essa disponibilidade de 
carga horária em Filosofia. A obrigatoriedade da Filosofia nas três 

séries do Ensino Médio prejudicou muita gente, provocando muita 

confusão. Imagine a dificuldade para uma coordenação pedagógica 
colocar duas aulas de Filosofia no primeiro ano, duas no segundo e 

duas no terceiro (DIRETORA-A). 

 

A professora-E assinalou que, pela juventude da Filosofia nas três séries do 

Ensino Médio Estadual Paraense, em decorrência de sua implantação como disciplina 

obrigatória em todo território brasileiro ser recente, existe uma carência de professores 

qualificados nesta disciplina na SEDUC-PA. Ela reforça a importância da forma 

filosófica de conhecimento no currículo de qualquer nível de ensino, mas observa a 

dificuldade em trabalhá-la no curso médio por conta de sua juventude nas três séries do 

referido nível de ensino.  

 

A Filosofia é necessária em todos os níveis de ensino, mas a gente 
sabe que a Filosofia só fez parte do currículo a partir da lei..., ela é 

muito recente no currículo escolar, ela é uma disciplina ainda muito 

nova nas três séries do Ensino Médio, há, ainda, uma carência de 

professores qualificados de Filosofia, a gente sempre comenta: não se 
ensina Filosofia, têm que ensinar o aluno a filosofar, que é o refletir, 

que é o pensar, e isso é muito complicado porque é uma disciplina 

nova (PROFESSORA-E). 
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O professor de Filosofia na SEDUC-PA, para cumprir com seu papel e garantir o 

aprendizado para seus alunos, busca subsídios que superem o desafio do tempo 

disponibilizado na grade curricular. Neste processo, o docente visa o desenvolvimento 

cognitivo de forma eficaz e substancial. O professor-A observou que não se pode em 

pleno século XXI permitir que o tempo seja um problema dentro da lógica no processo 

de ensino e aprendizagem em sala de aula. “O docente deve pensar a educação como 

algo necessário e criar meios de comunicação para estimular seus alunos” 

(PROFESSOR-A). 

As disciplinas no Ensino Médio da SEDUC-PA estão organizadas por áreas de 

conhecimento, tendo como uma das ferramentas a utilização do livro didático, pelo 

menos, parcialmente. Abaixo, está apresentado um quadro indispensável para 

exemplificar os caminhos da educação filosófica na SEDUC-PA, denotando a 

distribuição dos professores de Filosofia nas escolas que participaram da pesquisa. Os 

critérios para a distribuição das aulas não foram informados pelos diretores, por mais 

que houvesse certa insistência do pesquisador nesse assunto. É visto ainda o número de 

alunos matriculados no ano de 2015 e de turmas existente nas escolas durante o mesmo 

período.  

 
    ESCOLA Nº PROFESSORES DE 

FILOSOFIA 

Nº DE ALUNOS 

MATRICULADOS 

Nº DE TURMAS: 

ENSINO MÉDIO 

A 07 2.786 35 MANHÃ 

32 TARDE 

09 NOITE 

B 03 1.448 12 MANHÃ 

12 TARDE 

12 NOITE 
C 03 1.263 09 MANHÃ 

11 TARDE 

 

D 

03  

1.798 

03 MANHÃ 

04 TARDE 

15 NOITE 

E 03  

2.437 

16 MANHÃ 

16 TARDE 

16 NOITE 

                 QUADRO-02: Conforme os depoimentos dos diretores das escolas 
 

Com base no Censo Escolar de 2014, é apresentado, mais abaixo, um quadro que 

traz o levantamento estatístico de âmbito nacional sobre as escolas que fazem parte da 

referida pesquisa. O Censo Escolar é uma ferramenta de coleta de informações sobre a 

Educação Básica, envolvendo todas as escolas do Brasil, tanto públicas como privadas. 
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O Censo Escolar tem a colaboração das Secretarias Estaduais e Municipais de Ensino, 

as quais, anualmente, enviam para o INEP dados estatístico-educacionais.  

 

O Censo Escolar é um levantamento de dados estatísticos 
educacionais de âmbito nacional realizado todos os anos e coordenado 

pelo Inep. Ele é feito com a colaboração das secretarias estaduais e 

municipais de educação e com a participação de todas as escolas 

públicas e privadas do país. Trata-se do principal instrumento de 
coleta de informações da educação básica, que abrange as suas 

diferentes etapas e modalidades: ensino regular (educação Infantil e 

ensinos fundamental e médio), educação especial, educação de jovens 
e adultos (EJA) e educação profissional (cursos técnicos e cursos de 

formação inicial continuada ou qualificação profissional). O Censo 

Escolar coleta dados sobre estabelecimentos de ensino, turmas, 
alunos, profissionais escolares em sala de aula, movimento e 

rendimento escolar (PORTAL INEP, 2015). 

 

 
DADOS DO 

CENSO 2014 

  INFRAESTRUTURA        DEPENDÊNCIAS      EQUIPAMENTOS 

 

 

ESCOLA-A 

 

 

Ensino Médio 

Água filtrada 

Água da rede pública 

Água de poço artesiano 

Energia da rede pública 

Fossa 

Lixo destinado à  

coleta periódica 

Acesso à Internet 

Banda larga 
 

 

33 de 35 salas de aulas 

utilizadas 

131 funcionários 

Sala de diretoria 

Sala de professores 

Laboratório de 

informática 

Laboratório de ciências 

Sala de recursos 
multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

Quadra de esportes 

coberta 

Quadra de esportes 

descoberta 

Alimentação escolar para 

os alunos 

Cozinha 

Biblioteca 

Sala de leitura 
Banheiro fora do prédio 

Banheiro dentro do prédio 

Sala de secretaria 

Banheiro com chuveiro 

Despensa 

Almoxarifado 

Auditório 

Pátio coberto 

Pátio descoberto 

Área verde 

7 computadores 

administrativos 

29 computadores para 

alunos 

1 TV 

0 Copiadora 

1 equipamento de som 

2 impressoras 

2 equipamentos de 
multimídia 

TV 

DVD 

Retroprojetor 

Impressora 

Aparelho de som 

Projetor multimídia 

(data-show) 

Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

 
 

Água filtrada 

Água de poço artesiano 
Energia da rede pública 

12 salas de aulas 

92 funcionários 
Sala de diretoria 

6 computadores 

administrativos 
25 computadores para 
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ESCOLA-B 

 

 

Ensino Médio 

Esgoto da rede pública 

Lixo destinado à coleta 
periódica 

Lixo destinado à 

reciclagem 

Acesso à Internet 

Banda larga 

 

Sala de professores 

Laboratório de 
informática 

Laboratório de ciências 

Quadra de esportes 

coberta 

Alimentação escolar para 

os alunos 

Biblioteca 

Banheiro dentro do prédio 

Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 
Dependências e vias 

adequadas a alunos com 

deficiência ou mobilidade 

reduzida 

 

alunos 

1 TV 
0 copiadoras 

0 equipamento de som 

1 impressora 

0 equipamento de 

multimídia 

TV 

DVD 

Retroprojetor 

Impressora 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA-C 

 

Ensino Médio 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Água filtrada 

Água de poço artesiano 

Energia da rede pública 

Esgoto da rede pública 

Fossa 

Lixo destinado à coleta 

periódica 
Acesso à Internet 

Banda larga 

 

13 salas de aulas 

75 funcionários 

Sala de diretoria 

Sala de professores 

Laboratório de 

informática 

Quadra de esportes 
descoberta 

Alimentação escolar para 

os alunos 

Cozinha 

Biblioteca 

Banheiro dentro do prédio 

Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

Sala de secretaria 

Banheiro com chuveiro 

Despensa 
Pátio coberto 

 

4 computadores 

administrativos 

19 computadores para 

alunos 

2 TVs 

0 copiadoras 

3 equipamentos de som 
2 impressoras 

1 equipamento de 

multimídia 

TV 

DVD 

Retroprojetor 

Impressora 

Aparelho de som 

Projetor multimídia 

(data-show) 

Câmera 

fotográfica/filmadora 
 

ESCOLA-D 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Ensino Médio 

 

Educação de 

Jovens e Adultos 

Supletivo 

Água filtrada 

Água da rede pública 

Energia da rede pública 

Esgoto da rede pública 

Lixo destinado à coleta 

periódica 

Acesso à Internet 

Banda larga 

 

17 de 16 salas de aulas 

utilizadas 

106 funcionários 

Sala de diretoria 

Sala de professores 

Laboratório de 

informática 

Laboratório de ciências 

Sala de recursos 

multifuncionais para 
Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

Quadra de esportes 

coberta 

Alimentação escolar para 

os alunos 

Cozinha 

Biblioteca 

Banheiro dentro do prédio 

6 computadores 

administrativos 

26 computadores para 

alunos 

4 TVs 

0 copiadoras 

1 equipamento de som 

4 impressoras 

3 equipamentos de 

multimídia 
TV 

Videocassete 

DVD 

Retroprojetor 

Impressora 
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Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

Dependências e vias 

adequadas a alunos com 

deficiência ou mobilidade 

reduzida 

Sala de secretaria 

Banheiro com chuveiro 

Refeitório 

Despensa 

Auditório 

Pátio descoberto 

 

ESCOLA-E 

 

Ensino Médio 

 

Ensino 

Fundamental 

 

 

Água filtrada 
Água da rede pública 

Água de poço artesiano 

Energia da rede pública 

Fossa 

Lixo destinado à coleta 

periódica 

Acesso à Internet 

Banda larga 

 

21 salas de aulas 
119 funcionários 

Sala de diretoria 

Sala de professores 

Laboratório de 

informática 

Laboratório de ciências 

Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

Quadra de esportes 
coberta 

Alimentação escolar para 

os alunos 

Cozinha 

Biblioteca 

Banheiro dentro do prédio 

Sala de secretaria 

Banheiro com chuveiro 

Despensa 

Área verde 

 

4 computadores 
administrativos 

23 computadores para 

alunos 

1 TV 

0 copiadoras 

1 equipamento de som 

3 impressoras 

3 equipamentos de 

multimídia 

TV 

Videocassete 
DVD 

Retroprojetor 

Impressora 

Projetor multimídia 

(data-show) 

 

   Quadro-03: Levantamento estrutural das escolas - Censo 2014 

 

Os dados apresentados pelo Censo 2014 demonstram semelhanças e 

contrassensos entre as escolas pesquisadas em Belém do Pará. Isto é bastante visível a 

partir da demonstração dos quadros. Comparando as informações levantadas nos 

quadros apresentados, foi possível perceber que, nas escolas A e E, o número de salas e 

a quantidade de alunos matriculados são desproporcionais à quantidade de 

equipamentos em relação às demais escolas. 

  No que concerne ao Projeto Político-Pedagógico das escolas pesquisadas, 

houve certa resistência da maioria dos diretores em permitir o acesso aos mesmos, 

apesar de se tratar de um documento público. Chama atenção durante as entrevistas a 

fala do professor-A e a fala da diretora-D, a impressão é a de que os Projetos Político-
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Pedagógicos foram construídos com pouca participação da comunidade escolar. 

“Participei da construção do Projeto Político-Pedagógico, aqui da escola, em parte, a 

escola começou a construir o mesmo, mas não foi cem por cento completo” 

(PROFESSOR-A). 

 

Digamos que foi construído democraticamente o Projeto Político-

Pedagógico, mas nem todas as categorias se fizeram presentes e 

atuantes no mesmo. Esse conselho que se encontra vigente está se 
mobilizando para que haja algumas mudanças. O Projeto Político-

Pedagógico que ainda estamos vivenciando é um projeto que, se eu 

não me engano, ainda foi construído no ano de 2009, se não me falha 
a memória (DIRETORA-D).   

 

O Projeto Político-Pedagógico e qualquer ação pedagógica da escola, em tese, 

devem ser orientados por princípios filosóficos. Nesta perspectiva, a escola, o discente, 

o docente e toda a comunidade escolar, podem revelar suas opiniões sobre o mundo no 

transcurso do principal objetivo da escola, isto é, o processo de ensino e aprendizagem.  

No ano de 2015, as escolas estaduais paraense ganharam um Guia, do Estudante 

do Ensino Médio, que direciona o professor e dá transparência aos alunos sobre os 

conteúdos que devem ser trabalhados durante o ano letivo. A intenção parece ser a de 

organizar o conjunto de experiências educativas para constituir uma identidade na 

formação oferecida pelas escolas pertencentes à SEDUC-PA. Esse Guia sinaliza para os 

conteúdos das três séries do Ensino Médio. Abaixo, pode ser vista a grade curricular de 

Filosofia, referente às três séries do Ensino Médio da SEDUC-PA, no Guia do 

Estudante. Antes disso, vale apresentar a impressão deixada pelo referido Guia ao 

professor-A: “o Guia do Estudante deixa a desejar, pois precisamos buscar subsídios 

metodológicos e materiais didáticos para abarcar os pressupostos da Filosofia em sua 

plenitude”.  
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GUIA DO ESTUDANTE  

 

 

1º ANO 

ENSINO MÉDIO 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS ASSOCIADOS AOS OBJETOS 

DE CONHECIMENTO 

1º BIMESTRE 

 

Relação homem-natureza, a 
apropriação dos recursos naturais 
pelas sociedades ao longo do tempo. 

Mito e Filosofia 
Surgimento da Filosofia 
O mito hoje 
O legado da Filosofia grega para o ocidente 

2º BIMESTRE 

 

Relação homem-natureza, a 
apropriação dos recursos naturais 
pelas sociedades ao longo do tempo. 
Senso Comum e Ciência 
Filosofia e Ciência: Relações e 
contradições 
Ciência Antiga e Medieval  

Senso Comum e Ciência 
Filosofia e Ciência: Relações e contradições 
Ciência Antiga e Medieval  

 

3º BIMESTRE 

 

Relação homem-natureza, a 

apropriação dos recursos naturais 
pelas sociedades ao longo do tempo. 

 

Surgimento da ciência moderna e suas 

características. A questão do método e da 
objetividade nas ciências naturais e humanas. 
Galileu. Newton. A crise da ciência: Círculo de 
Viena; Popper; Kunh.   

4º BIMESTRE Relação homem-natureza, a 
apropriação dos recursos naturais 
pelas sociedades ao longo do tempo. 

 

A ambiguidade do progresso científico. 
Ciência, tecnologia e valores. 

QUADRO-04: Grade Curricular do 1º Ano da disciplina Filosofia/SEDUC-PA 
 

 

 

2º ANO 

ENSINO MÉDIO 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS ASSOCIADOS AOS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

1º BIMESTRE 

 

Cidadania e Democracia na Antiguidade. 
Estado e Direitos do Cidadão a partir da 
Idade Moderna. 
Democracia Direta, Indireta e 
Representativa.  

O Campo da Ética e da Moral. Relação entre 
Ética e Política na Antiguidade: Platão.  
Aristóteles – a Pólis Grega. O poder político 
medieval. Maquiavel: a lógica do poder. 
Democracia e Conflito. 

2º BIMESTRE 

 

A luta pela conquista de direitos pelos 
cidadãos: direitos civis, humanos, 
políticos e sociais. 
Direitos sociais nas constituições 
brasileiras. 
Políticas afirmativas. 

Liberdade e Determinismo: Kant e Rousseau; 
Sociedade Civil e Estado; Função do Estado: 
concepção marxista e concepção liberal; Direito 
Natural de Direito Positivo. 

 

3º BIMESTRE 

 

A luta pela conquista de direitos pelos 
cidadãos: direitos civis, humanos, 

políticos e sociais. 
O desenvolvimento do pensamento 
liberal na sociedade capitalista e seus 
críticos nos séculos XIX e XX.   

As teorias contratualistas: Thomas Hobbes, Jonh 
Locke. O liberalismo: Jonh Stuart Mill; 

Tocqueville; Hegel; Keynes; Bobbio. Direitos 
Humanos. 

 

4º BIMESTRE 

 

Relação homem-natureza, a apropriação 
dos recursos naturais pelas sociedades ao 
longo do tempo. 
Impacto ambiental das atividades 

econômicas no Brasil. 
Vida urbana: redes e hierarquia nas 
cidades, pobreza e segregação espacial.   

Liberdade, responsabilidade e consciência. 
Trabalho: características e história. Formas 
contemporâneas de alienação moral: 
individualismo e condutas massificadas. 

Desafios éticos contemporâneos: as ciências e a 
condição humana. Introdução à Bioética. 

 

QUADRO-05: Grade Curricular do 2º Ano da disciplina Filosofia/SEDUC-PA  
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3º ANO 

ENSINO MÉDIO 

 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS ASSOCIADOS AOS OBJETOS 

DE CONHECIMENTO 

1º BIMESTRE 

 

Movimentos culturais no mundo 
ocidental e seus impactos na vida 
política e social; 
A globalização e as novas 

tecnologias de telecomunicação e 
suas consequências econômicas, 
políticas e sociais.   

Arte e Cultura, Arte e Indústria Cultural: Adorno e 
Horkheimer.   

 

 

2º BIMESTRE 

 

Relação homem-natureza, a 
apropriação dos recursos naturais 
pelas sociedades ao longo do 
tempo. 

Filosofia e Ciência. A ambiguidade do progresso 
científico. Ciência, tecnologia e Valores. 

 

3º BIMESTRE 

 

Estado e Direito do Cidadão a 
partir da Idade Moderna. 
Democracia Direta, Indireta e 
representativa. 
A luta pela conquista de direitos 
pelos cidadãos: direitos civis, 
humanos, políticos e sociais. 
O desenvolvimento do pensamento 

liberal na sociedade capitalista e 
seus críticos nos séculos XIX e 
XX. 

Sugestão de Conteúdo:  
Ética e Moral 
Ética e Política 

O mundo do trabalho. 

4º BIMESTRE 

 

  

QUADRO-06: Grade Curricular do 3º Ano da disciplina Filosofia/SEDUC-PA 

 

Abaixo, está demonstrada a grade curricular trabalhada pelos professores que 

fizeram parte da pesquisa, entrevistados nas escolas de Ensino Médio.  

 

BIMESTRE CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 1º ANO 
CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 2º ANO 
CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 3º ANO 

1º O Mito 

O que é Filosofia 

O Plano Moral: diferença 

entre natureza e cultura; 

Conceitos gerais de ética e 

moral 

Arte e Realidade: imitação e 

representação  

O belo e a questão do gosto 

2º Relação e Distinção entre 

Filosofia e Ciência 

Surgimento da Ciência 

Moderna 

O Plano Moral: diferença 

entre natureza e cultura; 

Conceitos gerais de ética e 

moral 

Arte e Técnica  

Arte e Sociedade 

3º Racionalismo e Empirismo  

O Método Científico 
O Plano Moral: diferença 

entre natureza e cultura; 

Conceitos gerais de ética e 

moral 

Revisão: 1º ano 

Filosofia e Ciência 

4º O Surgimento das Ciências 
humanas 

Ciências e Ideologia Ciência e 

Linguagem 

O Plano Moral: diferença 
entre natureza e cultura; 

Conceitos gerais de ética e 

moral 

Revisão: 2º ano 
Ética 

QUADRO-07: Grade Curricular de Filosofia da Escola-A nos três anos do Ensino Médio. 
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BIMESTRE CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 1º ANO 
CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 2º 

ANO 

CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 3º 

ANO 

1º Do Mito a Razão Ética e Moral  Ética e Moral 

2º  Filosofia e Ciência  

 
Estética 
 

 Estética 

3º Ética e Política  

 
Arte e Técnica  Filosofia e Ciência 

4º O Trabalho Ética e Política Questões da 

Natureza: 

interdisciplinaridade 
QUADRO-08: Grade Curricular de Filosofia da Escola-B nos três anos do Ensino Médio. 

 

 

 
BIMESTRE CONTEÚDO DE FILOSOFIA 

DO 1º ANO 
CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 2º ANO 
CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 3º 

ANO 

1º A Mitologia O Campo da Investigação da 

Filosofia 
Cultura e Natureza 

Ética e Moral 

2º A Atitude Filosófica Escolástica  

A Filosofia da História 
A Existência Ética 

3º Para que Filosofia? Os vários sentidos da palavra 

razão 
A Ética 

4º A Origem da Filosofia Razão: inata ou adquirida Liberdade 

QUADRO-09: Grade Curricular de Filosofia da Escola-C nos três anos do Ensino Médio. 

 

 

 

  
BIMESTRE CONTEÚDO DE FILOSOFIA 

DO 1º ANO 
CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 2º ANO 
CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 3º 

ANO 

1º A Felicidade A mitologia Grega Ética e Moral 

2º O Trabalho Pensamento Clássico e 

Helenístico 
A Política 

3º A consciência Nova Ciência e Racionalismo A Ciência 

4º O conhecimento Empirismo e Iluminismo A Estética 

QUADRO-10: Grade Curricular de Filosofia da Escola-D nos três anos do Ensino Médio. 
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BIMESTRE CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 1º ANO 
CONTEÚDO DE FILOSOFIA 

DO 2º ANO 
CONTEÚDO DE 

FILOSOFIA DO 3º 

ANO 

1º O que é Filosofia? A Filosofia na História Ética e Moral 

2º Do Mito a Razão A Linguagem e a Cultura Poder e Política 

3º Filosofia e Ciência Ética: Por que e Para quê? Estética 

4º A Ciência e a Arte A vida como construção: uma 

obra de arte 
A vida como 

construção: uma obra 

de arte 
QUADRO-11: Grade Curricular de Filosofia da Escola-E nos três anos do Ensino Médio. 
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QUADRO-12: Lista dos manuais didáticos utilizados pelos professores no ano de 2015 na Seduc-PA. 

 

 

Os professores de Ensino Médio, que participaram da pesquisa, possuem 

graduação em Filosofia e pós-graduação lato sensu. A seguir, são identificadas as 

escolas, os docentes do Ensino Médio e descritas as suas formações.  

Escola A, na qual o docente-A possui bacharelado e licenciatura plena 
em Filosofia/UFPA. Especialização na área de Educação/UEPA.  

 

Escola B, na qual a docente-B possui bacharelado e licenciatura plena 
em Filosofia/UFPA. Especialização na área de Educação/UFPA.  

 

Escola C, na qual a docente-C possui bacharelado e licenciatura plena 

em Filosofia/UFPA. Especialização em Filosofia da Educação/UFPA.  
 

Escola D, na qual o docente-D possui bacharelado e licenciatura plena 

em Filosofia/UFPA. Especialização na área de Educação/UFPA.  
 

Escola E, na qual a docente-E possui licenciatura plena em 

Filosofia/UEPA. Especialização na área de Educação/UFPA.   
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De acordo com o exposto acima, o corpo docente de Ensino Médio, que 

participou da pesquisa e é responsável pelo fazer educativo da Filosofia na SEDUC-PA, 

tem formação inicial em Filosofia, com especialização em Filosofia da Educação ou na 

área de Educação. Por meio das entrevistas, foi detectado que os professores são 

concursados na SEDUC-PA, atuando na docência da disciplina Filosofia, em sua 

maioria, por mais de dez anos. A professora-C está como concursada a mais de cinco 

anos. A professora-E é concursada em História, mas, também ministra aulas de 

Filosofia. “Tenho licenciatura plena em Filosofia pela UEPA (Universidade do Estado 

do Pará), mas sou concursada em História na SEDUC-PA. Entre a disciplina História e 

a disciplina Filosofia, já trabalho na SEDUC-PA a mais de oito anos ministrando aulas” 

(PROFESSORA-E).   

Proporcionar para o contingente populacional paraense o direito à educação é 

um desafio ao planejamento de políticas educacionais, seja ao contingente populacional 

que vive nas cidades, no campo, aos ribeirinhos, aos povos que vivem nas florestas, nas 

aldeias, nas comunidades quilombolas, nos assentamentos e outros. O Estado do Pará 

possui um contexto geográfico, onde há cenários de complexidade extrema e diferentes 

modos de existência.  

 
Delinear cenários para a educação no Estado do Pará implica no 

reconhecimento de que abrigamos no contexto amazônico, um rico 

acervo sociocultural, complementado por riquezas naturais e 
biodiversidades, que faz desta unidade federativa um importante 

espaço geográfico de expansão das atividades produtivas e a 

promoção da qualidade de vida com dignidade para todos os sujeitos 

inseridos no território paraense. No contexto territorial amazônico, 
abrigam-se populações tradicionais, quilombolas, povos da floresta, 

ribeirinhos, pescadores, assentados, sem-terra, desabrigados vitimas 

de barragens, populações urbanas, camponeses, os quais constroem 
formas de existência particulares, e estas interferem, impõem e exige 

enormes desafios no planejamento de políticas educacionais (DIÁRIO 

OFICIAL DO PARÁ, 2015, p.06). 

 

Em relação ao exposto acima, procurou-se saber junto aos diretores e aos 

professores sobre a existência da formação continuada voltada para a área da Filosofia 

que contemple tanta diversidade. Os entrevistados que comentaram tal questão disseram 

que não há cursos de formação voltados para a respectiva área do conhecimento 

fomentada pela SEDUC-PA. Porém, os docentes entrevistados, como já citado, 

realizaram o curso de especialização nas universidades públicas do Pará. Conforme 
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relato do professor-D, este competiu com a demanda social no processo de seleção de 

sua especialização, por conta da necessidade de mais subsídios epistemológicos para 

suas aulas.   

 

Todo início de ano temos as Jornadas Pedagógicas em que se define 

como acontecerão as ações da escola em todo o ano letivo, a exemplo 
da montagem do calendário escolar, entre outros. Nos encontros 

sempre discutimos assuntos referentes à prática pedagógica, didático-

pedagógica do professor e sua atuação em sala de aula, visando a 
importância e melhoramento da prática docente (DIRETORA-A). 

________________________________________________________ 

 

Sempre que tem curso, incentivamos aos professores a fazerem. Mas, 
se tratando da disciplina de Filosofia, que eu lembre, nunca houve 

(DIRETORA-C). 

 

Observou-se, na fala da diretora-C, a preocupação com a falta de uma formação 

continuada específica para os professores de Filosofia como ponto negativo na SEDUC-

PA, observado também, na fala do docente-D. De acordo com a fala da diretora-A, nas 

Jornadas Pedagógicas a escola discute sobre a visão geral dos elementos operacionais 

do calendário escolar junto aos docentes e também reflete sobre as noções de “prática 

pedagógica, didático-pedagógica do professor e sua atuação em sala de aula” 

(DIRETORA-A). O professor-D, relata que foi com muito sacrifício que conseguiu 

participar das aulas e finalizar o curso de Especialização na área de educação na UFPA, 

afirmando que não poderia esperar por esta secretaria no que tange ao oferecimento de 

formação continuada, tendo que competir com a demanda social no processo de seleção 

da referida especialização. A Professora-B fez o relato de que, durante a graduação, 

participou bastante de seminários, simpósios e congressos, mas depois que se tornou 

docente da SEDUC-PA não teve mais tempo para participar.  

 

Não foi fácil terminar minha pós (especialização) na UFPA, não dá 
pra esperar da SEDUC-PA quando o assunto é formação continuada 

para professor de Filosofia. Hoje, eu sou especialista na área de 

educação, mas foi muito difícil, larguei carga horária para realizar 

meu curso, não houve flexibilização em minha carga horária para 
ajudar na minha qualificação, disputei vaga na seleção da 

especialização com todo mundo (PROFESSOR-D). 

________________________________________________________ 
 

Na época da graduação, cheguei a participar até com certa frenquência 

de seminários, simpósios e congressos, tudo mudou quando passei a 
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dar aula pela SEDUC-PA, não houve mais tempo para isso 
(PROFESSORA-B). 

 

Com a inclusão da Filosofia nas três séries do Ensino Médio, ela ganhou mais 

espaço no currículo do Ensino Médio Público Estadual Paraense. Mesmo antes da 

inclusão da Filosofia nas três séries do referido nível de ensino, a maioria dos 

professores entrevistados já a trabalhavam como algo vivo no processo de ensino e 

aprendizagem. Neste sentido, “toda vez que preparo uma nova aula, procuro utilizar 

uma metodologia que leve em conta o público que quero atingir, trabalhando o 

conhecimento como algo vivo” (PROFESSORA-C), tal opinião foi comungada pela 

maioria dos outros docentes entrevistados.  

 

No início da profissão, enquanto docente, não é tarefa fácil trabalhar o 

conhecimento como algo vivo, mas consegui despertar no aluno o 
interesse pela disciplina. Tu observas na Química, na Física, na 

Matemática, na História, o conhecimento sendo abordado como objeto 

inanimado, o conhecimento não é um objeto inanimado, o 
conhecimento é resultado duma interação do homem com a natureza 

(PROFESSOR-A). 

________________________________________________________ 
 

Eu penso que no início não é fácil ministrar Filosofia no Ensino 

Médio porque é algo vivo, diferente da Matemática, por exemplo, que 

por mais que ela se faça a partir de seus próprios conceitos, derivando 
até interpretações, podemos dizer que ela é exata. Já a Filosofia tem 

que ser interpretada. E essa interpretação que envereda por várias 

leituras que dificulta o aluno no chegar à leitura de mundo 
(PROFESSORA-B). 

 

Como já foi dito, aos professores da Rede Pública de Educação Estadual 

Paraense, a formação continuada em Filosofia não é oferecida por esta Secretaria de 

Estado. Para tal questão ser mais bem explorada, optou-se por instigar os docentes, 

questionando-os sobre o papel do fazer educativo em seu cotidiano na sala de aula.  

 

A minha metodologia é simples, eu apenas explico trazendo a 

Filosofia para o dia-a-dia do aluno, até ilustro com exemplo do dia-a-
dia: na fila do banco, alguém que encontrou algo do colega e 

devolveu. Então, vou ilustrando e pegando alguns exemplos do dia-a-

dia. Só depois disso que entro com as atividades avaliativas 

(PROFESSORA-B). 
________________________________________________________ 

 

O meu papel é contextualizar a realidade mesmo com a Filosofia 
vinculada a conteúdos. Esses conteúdos podem ser rediscutidos pelos 
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alunos, tomando como princípio a realidade deles. Por exemplo, 
podemos discutir “Ética”, tomando os princípios básicos da ética, 

acerca dos direitos, deveres, justiça, injustiça, consciência moral e 

dever moral, relacionando os conceitos que a gente trabalha nos 
pensadores. Quando a gente fala de Aristóteles em felicidade, em 

virtude, em amizade, em caráter ou quando eu vou lá pro Kant, 

trabalho a questão do “dever moral” como autonomia e consigo 
mostrar para o aluno, qual desses conceitos ele pode usar no seu dia-a-

dia, fazendo com que em algum momento, construam uma relação 

real. A missão do professor de Filosofia no Ensino Médio está em 

demonstrar a realidade que, por hora, fica muito obscurecida para o 
aluno (PROFESSOR-A). 

 

Na SEDUC-PA, os professores de Filosofia estão envolvidos em atividades 

como o planejamento das aulas, a compreensão da natureza do conhecimento filosófico 

e a questão do domínio dos conteúdos e métodos de ensino. Faz parte, também, o 

cumprimento de atividades como o preenchimento do registro de classe, a realização do 

processo de avaliação e recuperação dos alunos, a participação em reuniões pedagógicas 

e conselhos de classe e o enfrentamento de situações de indisciplina, entre outros 

sinistros que orbitam pelo ambiente escolar. Sobre as aulas de Filosofia:  

 

Os poucos alunos que participam das aulas, geralmente, vêm com a 
pergunta: porque estudar Filosofia? Eu costumo fazer outra pergunta a 

eles: qual a disciplina que tem maior conteúdo? A disciplina que tem 

maior conteúdo é a Filosofia pelo caráter histórico que ela tem. Qual 
disciplina que consegue contextualizar mais a realidade? A Filosofia, 

porque ela não aborda um único objeto de estudo, ela vai abordar o 

todo (PROFESSOR-A). 

________________________________________________________ 
 

Quando o aluno se encontra com a Filosofia, é o momento em que ele 

passa a entender um pouco mais da disciplina, compreendendo até sua 
antiga rejeição por ela. Ele procura ler um pouco mais, ele procura ver 

os problemas do dia-a-dia que ele está vivendo, as coisas, as questões, 

as situações. Ele procura refletir sobre o assunto e dá a opinião dele. A 
partir daí ele não é mais o mesmo, uma pena que isso aconteça com 

poucos. Com a maioria dos alunos, tenho que virar até “mãe de 

santo”, enchendo-os de trabalho para ajudar na nota (PROFESSORA-

B). 
________________________________________________________ 

 

Tudo depende de como é ministrado aquilo que é ministrado. Há dois 
modos de a gente ensinar Filosofia. Eu vou compartilhar minha 

experiência de como a Filosofia está nos três anos do Ensino Médio. 

Nos dois primeiros anos, procuro dar ênfase a temas filosóficos que 
abranjam ética, estética, religião, enfim, os temas filosóficos. Quando 

chega no terceiro ano, que o foco já é mais o ENEM, é mais 
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universidade, a gente trabalha num ritmo de História da Filosofia. 
Apresentando as escolas filosóficas, os pré-socráticos, os clássicos: 

Sócrates, Platão, Aristóteles e assim sucessivamente. Então, 

normalmente é assim que a gente trabalha. Eu diria que os dois 
primeiros anos são de encantamento, porque nós não falamos 

diretamente dos Filósofos, nós falamos dos temas que tocam mais na 

realidade dos alunos, mesmo assim, observo pouco interesse deles. 
Apesar disso, eu acho que a grande relevância da Filosofia é responder 

diretamente as perguntas mais imediatas dos alunos (PROFESSOR-

D). 

________________________________________________________ 
 

É uma disciplina, em que o estudo é contextualizado com a realidade 

do aluno na sala de aula, mas fora dela também: na casa e no trabalho, 
em relação aos problemas sociais que os alunos vivenciam na vida, 

por exemplo. Às vezes, isso até os irrita e se transforma em queixa na 

coordenação: “a professora só fala da vida”. A Filosofia não se limita 
à sala de aula, ela serve para vida do aluno, em todos os assuntos que 

são debatidos (PROFESSORA-C).  

 

A experiência da Filosofia no Ensino Médio Público Estadual Paraense, relatada 

pelos professores, retrata as dificuldade do fazer educativo filosófico na SEDUC-PA. 

De uma forma geral, os docentes que são responsáveis pela educação filosófica na 

SEDUC-PA relatam que as condições de ensino e aprendizagem da Filosofia, na 

realidade paraense, trazem consigo um obstáculo: o de construir o conhecimento no 

processo de ensino e aprendizagem, junto a um aprendiz que nem sempre, 

culturalmente, está disposto a ouvir. Neste sentido, o próximo ponto a ser descrito no 

presente estudo, consiste nos caminhos do processo de aprendizagem. 

 

 

2.2 Caminhos do Processo de Aprendizagem   

 

 

Entre as falas sobre o tempo disponibilizado para o fazer educativo da Filosofia 

no Ensino Médio, foi identificado que, enquanto a docente da Escola-B observou que o 

tempo não é suficiente para o processo de ensino e aprendizagem, o estudante de 

Pedagogia-B discordou disso. “Eu acredito que o tempo dado para o ensino da Filosofia 

no Ensino Médio é suficiente, sim, para quem tem desenvoltura” (ALUNO-B). O aluno-

B observa que quem não participa da aula em dois tempos não se manifestará em mais 

horas, pois os alunos que participam das aulas de Filosofia no Ensino Médio são sempre 



54 

 

os mesmos. “Dar aula que preste, de Filosofia, em dois tempos de aula é coisa pra 

mágico, eu vejo como um grande desafio, e olha que eu tenho mais de dez anos de sala 

de aula como concursada na SEDUC-PA” (PROFESSORA-B). 

 

Tem pessoas que tem mais dificuldade, que são pessoas caladas, que, 

apesar de abordado algum tema que seja de seu interesse em sala de 
aula, elas não vão se manifestar. Então, eu acho que o tempo é 

suficiente. Quem não fala, geralmente, são aqueles alunos que ficam 

quietos nas outras matérias também, ou que não se sentem a vontade 
para falar. Logo, se não falam em dois tempos de aula, não irão falar 

em mil horas, ou seja, não irá haver nenhuma diferença. Como os 

alunos que debatem são sempre os mesmos e bem poucos, por sinal, 

concluo que não é preciso aumentar a carga horária. Já está suficiente, 
pois quem possui desenvoltura na fala consegue participar dentro do 

tempo disponibilizado (ALUNO-B). 

 

Os discentes denotaram antipatia e até desinteresse em relação às aulas de 

Filosofia no Ensino Médio, demonstrados na falta de atenção às aulas, mas assinalaram 

que esta disciplina é necessária. Isso é descrito em suas falas e no desenvolvimento de 

suas retóricas quando discorrem sobre as aulas do fazer educativo filosófico.  

 

A Filosofia é necessária porque foi através dela que eu pude formular 

uma melhor compreensão da minha própria vida. Ela foi útil também 
para minha redação do Enem (ALUNA–A). 

________________________________________________________ 

 

As aulas de Filosofia foram muito importantes no início, já que eu não 
era acostumado com a parte da reflexão, ela me faz pensar ir além do 

que eu estava lendo. Em suma, considero a Filosofia muito 

importante, justamente, pela análise da sociedade, pela análise do que 
é belo, isso é uma das poucas coisas que me lembro de Filosofia. O 

subjetivo é muito valorizado e discutido na Filosofia, ou pelo menos 

para mim foi bastante discutido, então, é importante porque permite a 

reflexão do sujeito como um todo e não em parcelas, como em 
algumas disciplinas mais técnicas (ALUNO-B). 

________________________________________________________ 

 
Iniciei minhas atividades na SEDUC-PA usando fragmentos de texto 

fonte nas minhas aulas, mas logo mudei de ideia, pois acabei andando 

na contramão da cultura dos alunos. Eles não gostam de ler, era nítida 
a aversão pelas minhas aulas. Era comum eu ouvir nas turmas: “lemos 

o texto, mas não entendemos nada. Passe lista de exercícios, 

professora! Corrija e retire dessas as questões que vai cair na prova!” 

(PROFESSORA-C). 
________________________________________________________ 

 

A professora era legal, mas no geral, as aulas eram expositivas e, em 
sua maioria, chatas, cansativas e até confusas. Elas melhoraram a 
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partir do momento em que os temas do meu cotidiano, como a música, 
foram trabalhados nas aulas de Filosofia (ALUNO-C). 

________________________________________________________ 

 
As aulas não eram nem um pouco prazerosas, eram assuntos chatos: 

falavam da natureza humana e por aí vai. O professor atuava apenas 

como mensageiro; aquele que lia bem se dava melhor. Sua prática de 
ensino não mudava, era sempre conteúdo em cima de conteúdo, tudo 

expositivo e com muita leitura. Sem contar o peso do livro didático de 

Filosofia, que juntando aos das outras matérias acabava com a coluna 

da gente. Todos gostavam mais quando os professores passavam a 
usar apostilas (ALUNA-D). 

 

Já a professora-B apresenta uma predileção pelo livro didático nos dois 

primeiros anos do Ensino Médio, justificado pelo fato da Filosofia estar implantada nas 

três séries do currículo do Ensino Médio e necessitar de uma gradação paulatina na 

compreensão de seus elementos por parte dos alunos. Certamente, com o objetivo de 

facilitar a compreensão dos alunos, a proposta metodológica desta docente reflete o uso 

paulatino de livro didático enquanto caminho para o entendimento e internalização dos 

elementos da Filosofia. Esta postura, segundo a docente, visa uma melhor adequação 

dos elementos da Filosofia aos alunos da escola-B, valendo observar que, entre seus 

alunos, existem aqueles que se equivalem aos alunos de Ensino Fundamental quando o 

assunto é aptidão na leitura de textos. 

 
Considero a falta de interesse sobre a leitura bem agravante, pois o 

que mais faz com que os alunos fiquem em recuperação ou reprovados 

no final do ano letivo são, justamente, problemas na leitura, os alunos 
lêem mal, problema que vem, desde o Ensino Fundamental. O que 

observo nas outras escolas que eu trabalho, não só aqui na escola [...]. 

Nos últimos dois anos, venho tentando deixar o livro didático para os 

alunos do 1º e  2 º  anos e deixado os fragmentos de texto fonte para 
o 3º ano. Esta ação foi baseada na rotina ao perceber que nas aulas de 

Filosofia as dificuldades maiores de compreensão de fragmentos de 

texto fonte eram apresentadas nos dois primeiros anos 
(PROFESSORA-B). 

  

No caso de outro docente, o Professor-A identificou a necessidade do educando 

questionar o texto. Como? O próprio docente executando o exercício do 

questionamento, servindo ao mesmo tempo de exemplo empírico aos alunos, por meio 

de seus questionamentos aos comentários discentes. Tudo o que transcorria nas aulas de 

Filosofia virava objeto de questionamento, “logo de início os alunos parecem não 

entender muito bem a proposta didática da filosofia, mas com o passar do tempo, aos 
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poucos, tem aqueles que vão aderindo” (PROFESSOR-A).  

 
Lembro de uma aula em que o professor nos indagou qual o motivo de 

sentarmos sempre no mesmo lugar na sala de aula e se sempre 

questionávamos porque tínhamos que escovar os dentes todos os dias 

ou se praticávamos essa ação sem questionar. Daí em diante, a 
discussão rolava e acabávamos entrando na Filosofia. Se fosse sempre 

assim seria ótimo, mas quando ele entrava com o texto era um “balde” 

de água fria na galera. O que ficou disto tudo foi que compreendi que 
a Filosofia nos ensina que quando valoramos os acontecimentos é 

porque estamos dando sentido a eles. A vida é assim… (ALUNA-A). 

 

De modo geral, a fala do professsor-A mostra positividade, mas existem falas de 

alunos que demonstram que a Filosofia é ministrada, na Escola Pública Estadual 

Paraense, cooperando para o desinteresse dos alunos. Vai ao encontro disso a impressão 

deixada pela aluna-A de que a formação filosófica trabalhada em sala de aula não 

evidencia o processo de ensino e aprendizagem como um momento prazeroso de 

estudos. “A Filosofia não é algo trivial, requer sacrifício, além de ser muito enjoada 

para os jovens” (ALUNA-A). Neste envolvimento, a formação filosófica causa, de certa 

forma, enjôo nos jovens e aversão quando o docente utiliza o texto no desenvolvimento 

de seu fazer educativo. “Quando (o professor) entrava com o texto era um „balde‟ de 

água fria na galera” (ALUNA-A).  

O professor-A assinalou que, modernamente, o videogame é mais sedutor que a 

sala de aula, mas observa que a escola não forma sozinha.  De acordo com o cenário 

exposto, o esforço docente, segundo o referido professor, acaba sucumbindo frente aos 

elementos pelos quais o estudante é envolvido fora do ambiente escolar. Neste sentido, 

de um modo geral, no fazer educativo da Filosofia, para os professores da SEDUC-PA 

que participaram das entrevistas, existe o desafio de encontrar métodos eficazes que 

mudem a percepção dos alunos de acharem a Filosofia chata e sem importância, inferior 

às outras disciplinas que compõem o currículo do Ensino Médio e acreditarem que a 

escola consiste num espaço de mudança na construção da humanização. Em vista disso, 

na audição do Aluno-B, percebeu-se, de certa forma, que suas reminiscências das aulas 

de Filosofia no Ensino Médio retratam o processo assinalado acima, que, de um modo 

geral, é comungado pelos outros alunos. 
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Embora a Filosofia fosse considerada chata pela maioria dos alunos, 
era necessária pela reflexão sobre a vida, sobre a humanidade dos 

seres humanos, mas que não é algo automático, como a maioria das 

disciplinas. Então, a Filosofia vinha na contramão do que os alunos 
queriam. Eles achavam chato por serem expositivas as aulas e ainda 

tinham que expor trabalhos. A professora de Filosofia era a única do 

Ensino Médio que trabalhava dessa forma, então, os alunos faltavam 
às aulas de Filosofia porque achavam que não iriam ser reprovados. 

Para a maioria deles a disciplina era inferior. Num certo dia, a 

professora “bateu o martelo” e disse: quem não participasse das aulas 

seria reprovado e isso aconteceu. Imagina a choradeira que foi... 
(ALUNO-B).    

________________________________________________________ 

 
O aluno usa o seu tempo mais para o videogame, namoro, televisão 

etc., do que para as coisas da escola. A escola está perdendo para as 

seduções do mundo, principalmente, para aquelas que incentivam a 
violência, a prostituição e por aí vai. Mas, nas reuniões com os pais eu 

sempre digo: a escola não forma sozinha (PROFESSOR-A).  

________________________________________________________ 

 
Sobre o grau de participação dos meus alunos nas aulas de Filosofia, 

posso dizer que muita das vezes eles não se sentem capazes. O fato de 

a escola pública estar passando por uma crise e, esta crise, aqui, no 
nosso Estado (do Pará) ter se agravado ainda mais, leva também, o 

aluno a desacreditar que isso aqui (a Escola) é um espaço de mudança. 

E, com isso, ele (o aluno) acha que só vale pegar o certificado de 

conclusão do Ensino Médio, porque a perspectiva dele é essa: 
terminar o Ensino Médio e conseguir um emprego. Só que a escola 

não tem só essa função de formar para o mercado de trabalho, a escola 

tem a função de formar pessoas, seres humanos, pessoas humanizadas 
(PROFESSORA-E).  

 

A professora-E observou que, a prática da leitura a juda numa discussão mais 

complexa sobre os elementos da Filosofia, porque facilita a reflexão. A referida 

professora entende que o docente, no fazer educativo da Filosofia, tem o papel de 

conduzir os alunos a reflexão filosófica junto a um uma maioria de jovens que não gosta 

de ler, seu caráter extremamente teórico não é convidativo ao aluno. Claro que não se 

trata de uma das tarefas mais fáceis de serem atingidas. Todavia, apesar do trajeto se 

mostrar mais tortuoso para o discente, pode ser mais adequado para a ressignificação na 

vida cotidiana. 

 
É muito difícil a gente trazer esse aluno (do Ensino Médio) para uma 

discussão mais complexa. O aluno quer a nota, o conteúdo seco, não 

quer fazer mais do que isso. É um desafio muito grande a gente trazer 
o nosso aluno para uma discussão numa disciplina que é, 

extremamente, teórica. Não tem o incentivo da leitura, o aluno não 
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gosta muito de ler, sendo uma disciplina muito teórica, a participação 
deles cai nas aulas de Filosofia. Quem participa é quem gosta, mas é 

um desafio a gente fazer o aluno gostar de Filosofia, é um desafio 

muito grande (PROFESSORA-E).  
 

Por fim, de acordo com as descrições, houve certa dificuldade quanto à 

compreensão e concatenação dos elementos filosóficos no processo de ensino e 

aprendizagem da Filosofia nas escolas de Ensino Médio da SEDUC-PA que 

participaram da pesquisa de campo. Nas falas dos alunos, de certa forma, há o problema 

da desarticulação quando solicitados a tecerem observações sobre os elementos da 

formação filosófica. Além disso, a Filosofia cursada no Ensino Médio da SEDUC-PA 

parece estar carente de uma melhor transposição didática, que desperte o interesse no 

jovem.  No próximo capítulo, será abordado o que o referencial teórico do presente 

estudo tem a dizer sobre a formação filosófica e sobre o papel do conhecimento em 

geral, tanto no Ensino Médio quanto no Ensino Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

CAPÍTULO III 

 

A DIMENSÃO FORMATIVA DA FILOSOFIA 

 

 

 

Neste capítulo, traz-se o categorial teórico específico do pensamento filosófico 

educacional, destacando o pensamento de Severino, sem considerar menores as 

contribuições de outros autores que se põem igualmente como sustentação de todo o 

trabalho reflexivo deste estudo. Procurou-se explicitar, ainda que sinteticamente, a 

práxis educativa da Filosofia, compreendendo a ação libertadora do ser humano em seu 

percurso histórico e sociocultural para a perpetuação de sua espécie. Nesse sentido, 

ressalta-se o papel do conhecimento em geral e do conhecimento filosófico, em 

particular, como instrumento singular que propicia o desvelamento dos sentidos da 

humanização da subjetividade numa perspectiva libertadora da existência.  

 

 

3.1 Da Formação Humana em Geral 

 

 

O processo formativo vem sendo, comumente, percebido pela tradição dos 

filósofos da educação como sendo construção humana na espécie primata, a qual 

pertence o ser humano, trata-se de um ente diferenciado em relação a outras espécies 

animais. Todavia, dispensar esforço para comparações em relação ao quanto os seres 

humanos se distinguem dos demais animais não é a intenção do presente estudo. A 

identidade humana vem sendo formada a partir de elementos geradores de sua 

capacidade em graus bastante significativos, todavia, precisa-se avançar no processo de 

humanização do ser humano.  

 

Para Marx a especificidade do homem se destaca sobre o fundo das 

características que ele tem em comum com os animais. Seja o homem, 
seja o animal se definem pelo tipo de relação que os une à natureza, 

isto é, pela forma como vivem sua vida. Ora, enquanto o animal é sua 

própria vida, ao homem cabe produzir a sua. Essa produção da própria 

vida irá implicar, no homem, os predicados especificamente humanos 
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da consciência-de-si, da intencionalidade, da linguagem, da fabricação 
e uso de instrumentos da cooperação com seus semelhantes (VAZ, 

2014, p.136-137).  

 

A formação é necessária para a elucidação dos sentidos que envolvem os rumos 

do ser humano na concretude da vida. Por formação, entende-se a ação educativa de 

transformar o caráter de alguém esclarecendo os sentidos de sua existência em 

sociedade. Sendo assim, trata-se de um esforço formativo que possui o papel de realizar 

a humanização no ser humano. Por humanização, entende-se o aperfeiçoamento do ser 

humano no processo formativo por toda sua existência com o objetivo de promover 

ações cidadãs, éticas, democráticas e solidarias. Conforme Severino (2006), na cultura 

ocidental, a educação foi sempre compreendida enquanto processo de formação 

humana. Esse esforço formativo consiste na própria humanização do ser humano, que 

sempre foi percebido como um ente que não nasce pronto, que precisa cuidar dele 

mesmo como um indivíduo que procura um estado de maior humanização, uma 

condição de aprimoramento na forma de ser humano.  

 
[...] em seu sentido mais profundo, a formação é a realização do 

humano no indivíduo natural que somos, ao nascermos na espécie 

biológica a que pertencemos. Portanto, está em pauta a transformação 

de um indivíduo puramente natural num sujeito cultural, na verdade, 
realizando sua condição de ente especificamente humano. Daí a 

consagrada expressão filosófica, de acordo com a qual nós não 

nascemos humanos, nós nos tornamos humanos (SEVERINO, 2010, 
p.59). 

 

De acordo com Severino (2010), está em pauta a transformação do estado de um 

indivíduo puramente biológico em um ser cultural. No que concorda Savater (1998, 

p.29), “a condição humana é em parte espontaneidade natural, mas também deliberação 

artificial”. A humanização começa no nascimento do indivíduo e, entre outras 

experiências culturais do sujeito, tem a continuidade com o processo de educação 

familiar. Trata-se de uma condição cultural paulatina que o ser humano acentua na fase 

da escolarização. A escolarização ajuda na realização do ser humano, aperfeiçoando-o 

no aprimoramento de sua condição humana.   

Para Kant (1996, p.17), é “entusiasmante pensar que a natureza humana será 

sempre melhor desenvolvida e aprimorada pela educação e que é possível chegar a dar 

aquela forma que em verdade convém à humanidade”.  No processo de escolarização, 



61 

 

parte significativa dessa formação humana, o docente aparece como o responsável pelo 

processo de condução da construção do conhecimento. “O homem tem necessidade de 

cuidados e de formação. A formação compreende a disciplina e a instrução.” (KANT, 

1996, p.14). Para Severino (2006, p.621), a formação está relacionada à ideia de 

transformação do ser humano em criatura humanizada: 

 
A formação é processo do devir humano como devir humanizador 

[...], é bom lembrar que o sentido dessa categoria envolve um 

complexo conjunto de dimensões que o verbo formar tenta expressar: 

constituir, compor, ordenar, fundar, criar, instruir-se, colocar-se ao 
lado de, desenvolver-se, dar-se um ser. É relevante observar que seu 

sentido mais rico é aquele do verbo reflexivo, como que indicando que 

é uma ação cujo agente só pode ser o próprio sujeito. Nessa linha, 
afasta-se de alguns de seus cognatos, por incompletude, como 

informar, reformar e repudia outros por total incompatibilidade, como 

conformar, deformar. Converge apenas com transformar... A idéia de 
formação é, pois aquela do alcance de um modo de ser, mediante um 

devir, modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade existencial 

marcada por um máximo possível de emancipação, pela condição de 

sujeito autônomo. 
 

Sobre a formação, o aprender e seus verbos qualificativos apontam para o sujeito 

aprendiz como sendo o agente central do processo formativo, processo este que deve 

consistir num devir epistemológico. O filósofo Kant (1996) compreende a formação 

enquanto positiva quando ela instrui e direciona o aprendiz e, neste sentido, pertence à 

cultura. O referido filósofo diferencia a formação como negativa e positiva. Na citação 

abaixo, Kant esclarece melhor o conceito de formação em seu pensamento: 

 

1) Negativa, isto é, disciplina, a qual impede os defeitos; 2) 

positiva, isto é, instrução e direcionamento e, sob este aspecto, 
pertence à cultura. O direcionamento é a condução na prática 

daquilo que foi ensinado. Daqui nasce a diferença entre o 

professor, o qual é simplesmente um mestre, e o governante, o 
qual é um guia. O primeiro ministra a educação da escola; o 

segundo, a da vida (KANT, 1996, p.30-31).  

 

O processo formativo positivo explicado por Kant apodera
2
 o entendimento 

humano como subsídio que tende a afastá-lo do estado de brutalidade de uma condição 

                                                             
2 O termo apodera e suas derivações na presente investigação estão no sentido de o sujeito munir-se de 

conhecimento para compreensão dos elementos que envolvem a concretude da vida. 
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natural, dando-lhe, por exemplo, a compreensão do que seja justo, injusto, honesto, 

desonesto, meu e teu, no ambiente cultural, caracterizando o afastamento de seu estado 

natural. O processo formativo e o convívio com os seus semelhantes afasta o ser 

humano do estado inicial da espécie biológica a que ele pertence.  

É através do processo formativo e pelo convívio com os seus semelhantes que o 

ser humano percorre o processo de acumulação de capital de conhecimento, munindo o 

seu entendimento de conhecimentos por meio das várias realidades, as quais ele acaba 

entrando em contato no percurso de seu processo histórico-cultural. Neste sentido, “ao 

longo da formação o homem constrói sua própria estrutura humana, cujo fundamento se 

alicerça no seu espírito, na sua natureza e no seu mundo” (GENNARI apud 

SEVERINO, ALMEIDA, LORIERI, 2011, p.93). 

Deduz-se que, fora do ambiente cultural, o ser humano não é impulsionado a 

refletir sobre sua humanidade, ambiente no qual está inserido o processo formativo e 

outros processos culturais. Fora da cultura, o ser humano é um ser bruto, condição inicial 

de sua espécie biológica. “Quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto; quem 

não tem disciplina ou educação é um selvagem” (KANT, 1996, p.16). A formação no 

ser humano, segundo Kant, faz constar a disciplina que é negativa por impossibilitar a 

criatura humana “desviar-se do seu destino, de desviar-se de sua humanidade” (KANT, 

1996, p.12).  

De acordo com Kant (1996), são bons os fins que, necessariamente, todos dão o 

seu assentimento, podendo ser, ao mesmo tempo, os fins de cada indivíduo. Nesta 

perspectiva, no processo formativo familiar e escolar, a conceituação de Kant (1996) 

desvelaria os exemplos de casos de violência ou qualquer outro desrespeito para com o 

outro, pois a ação que não pode ser universalizada é nociva ao bem comum. Nesse 

sentido, Severino (2006) diria que a ação nociva ao bem comum seria o reflexo de uma 

formação deficitária no ser humano, proporcionando falta de reflexão compromissada 

com os atributos próprios da humanização do ente biológico, forjado na imagem 

antropológica de civilizado via processo educativo. Em outro texto Severino (2001a, 

p.19) observa que: “conhecer é uma atividade original que se confunde com o impulso 

da vida. A atividade subjetiva se desenvolve integrando-se à existência como um todo; 

o pensamento se constitui como processo imanente ao agir do homem com vistas a sua 

sobrevivência biomaterial.” (SEVERINO, 2001a, p.19). 
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Formação humana ou educação, na conceituação de Kant (1996), envolve a 

espécie humana pela obrigação de retirar de dentro de si, paulatinamente, e por ela 

mesma, os atributos naturais próprios da humanidade. Vale lembrar que na visão do 

filósofo em questão “bons são aqueles fins que são aprovados necessariamente por 

todos e que podem ser, ao mesmo tempo, os fins de cada um” (KANT, 1996, p.27). Para 

Lorieri, et al. (2009, p.04), a formação está necessariamente relacionada ao conceito de 

cultura em Kant. Ele (Kant) entende que: 

 

A cultura abrange a instrução e vários conhecimentos e talvez, por 

essa razão, ela envolve um trabalho professoral de informação, que ele 
denomina também de escolástico e de direção, de governança ou de 

guia para a vida. Tudo isto é formação humana, ou educação, para 

Kant. A formação humana torna o homem humano. A formação é 
constituidora da humanidade no humano. Há germes de humanidade 

que é necessário desenvolver de certa maneira: cultivar na direção da 

realização da humanidade (LORIERI, et al., 2009, p.04).  

 
Para Severino (2006, p.621), o ser humano tem a “necessidade de cuidar de si 

mesmo como que buscando um estágio de maior humanidade, uma condição de maior 

perfeição em seu modo de ser humano”. Neste viés, o processo formativo colabora para 

que o ser humano realize sua humanidade e se afaste de ideologias nocivas ao bem 

comum. “A educação é radicalmente vinculada ao conhecimento e se torna sua 

mediadora para intencionalizar a prática humana” (SEVERINO, 2001b, p.12). 

 
Daí sua importância para a existência e a imperiosa necessidade de se 

transformar a estratégia pedagógica em esforço de universalizar o 

poder intencionalizador do conhecimento, de modo que todos os 
sujeitos se dêem conta dos sentidos que redirecionariam sua ação na 

linha de maior humanização (SEVERINO, 2001b, p.12).  

 

A partir dos argumentos apresentados por Severino (2001b), sobre humanização 

do ser humano, deduz-se que: quanto mais o indivíduo passa pelo processo formativo 

mais ele conhece, diminuindo as probabilidades de erro nas decisões devido o aumento 

de seu capital de conhecimento, emancipando-se nesse processo de humanização em 

graus. Nesse sentido, quanto mais o ser humano conhece, mais ele realiza a sua 

condição humana, quanto menos ele conhece mais suscetível a ideologias nocivas ao 

bem comum ele fica. Na hipótese de escolher o que não lhe é compreensível, pode 

incorrer no mau uso da liberdade. Liberdade, num sentido geral, é a capacidade da ação 



64 

 

conforme a própria vontade. Liberdade, num sentido geral, é diferente da liberdade 

dentro da legalidade, que significa liberdade dentro da lei, por exemplo. 

O problema é que, na vida, o ser humano tem que tomar decisões, seja no 

esclarecimento ou na ignorância. Nessa operação mental, entra em cena o desejo que 

pede sempre uma realização, a vontade que funciona como uma ação de decisão, 

justificando a necessidade do apoderamento da razão humana (faculdade de 

compreender) pela formação. A formação proporcionaria, por exemplo, a opção da 

escolha esclarecida de o ser humano afastar-se de ideologias nocivas ao bem comum, 

emancipando-se no processo de humanização em graus. Aí está a importância da 

formação que, além de realizar o humano, o aperfeiçoa, na medida em que este vai 

conhecendo. Por emancipação, entende-se o ser humano apoderado do conhecimento 

que o distancia significativamente de seu estado bruto enquanto espécie e das amarras 

ideológicas nocivas ao bem comum, dando-lhe maior possibilidade de escolha nas 

decisões, o que aumenta à medida que ele conhece. Neste sentido, quando a Filosofia 

adentra como práxis educativa na humanização do ser humano, ela trabalha junto com 

as demais disciplinas do currículo formativo para a efetivação da emancipação. 

 

 

3.2 Formação Humana e Conhecimento: aportes teóricos de Severino  

 

 

No currículo, tanto do Ensino Médio como da Educação Superior, a Filosofia 

precisa contribuir com conteúdos reais na formação do aprendiz, por meio de seus temas 

e atividades sobre a vida cidadã, crítica e ética. Em relação às atividades formativas da 

Filosofia, Severino (1998a, p.05) adverte: “estas atividades precisam referir-se a 

conteúdos reais e não a conteúdos formais; sua abstratividade não significa desvincular-

se do mundo real dos fenômenos e das situações históricas vividas pelos homens”. Para 

os que defendem o ponto de vista do filósofo, a forma filosófica de conhecimento está 

na práxis educativa enquanto facilitadora do embasamento reflexivo e analítico das 

significações e ressignificações que o indivíduo traz e leva do processo formativo. Isso 

entra em concordância com o que o pensador reflete ao dizer que o “homem é aquilo 

que ele se faz, ao fazer as coisas” (SEVERINO, 1993, p.13).  
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Na formação da subjetividade, o ensino da Filosofia, tanto no Ensino Médio 

como na educação universitária, deve aparecer formatado como mediação pedagógica 

do existir humano, norteando a construção da cidadania com ações apoderadas pelo 

fazer educativo. A “incumbência pedagógica da filosofia é mostrar aos jovens o sentido 

de sua existência concreta. É assim que a filosofia se torna formativa, na medida em que 

ela permite ao jovem dar-se conta do lugar que ocupa na realidade histórica de seu 

mundo” (SEVERINO, 2002b, p.12).  

 

Daí sua relevância e a importância da educação, processo mediante o 

qual o conhecimento se produz, se reproduz, se conserva, se 
sistematiza, se organiza, se transmite e se universaliza. E esse tipo de 

situação se caracteriza de modo radicalizado na educação 

universitária. No entanto, a tradição cultural brasileira privilegia a 
condição da universidade como lugar de ensino, entendido e, 

sobretudo, praticado como transmissão de conhecimentos. Apesar da 

importância dessa função, em nenhuma circunstância pode-se deixar 

de entender a universidade igualmente como lugar priorizado da 
produção do conhecimento. A distinção entre as funções de ensino, de 

pesquisa e de extensão, no trabalho universitário, é apenas uma 

estratégia operacional, não sendo aceitável conceber os processos de 
transmissão da ciência e da socialização de seus produtos, 

desvinculados de seu processo de geração (SEVERINO, 2002a, 

p.122). 
 

A construção do conhecimento pensada por Severino possibilita ao ser humano a 

intervenção mediante o pensamento autônomo capaz de transformar sua realidade, 

consciente de que deve respeitar e compreender o outro numa perspectiva da existência 

enquanto processo histórico-social do sujeito. Vale ressaltar ao educador-filósofo que a 

perspectiva da neutralidade da educação é ilusória e que o fazer educativo não alcança 

tudo, mas que ele pode ouvir o educando, compreendendo o conhecimento de mundo 

para transformar a realidade discente e a sensibilidade humana, no processo de 

construção do conhecimento, admitindo que a educação tenha também uma dimensão 

ideológica. 

No processo formativo, a pesquisa universitária assume o papel determinante na 

constituição da sensibilidade humana, necessária para orientar o indivíduo na 

construção de sua emancipação. “Na universidade, a indissociabilidade ensino, pesquisa 

e extensão tem como referência a pesquisa; aprende-se e ensina-se pesquisando; presta-
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se serviços à comunidade, quando tais serviços nascem e se nutrem da pesquisa” 

(SEVERINO, 2002a, p.122).
 

A Filosofia, na formação da subjetividade humana, tem a função de ajudar a 

“compreender o sentido de sua própria experiência existencial, situando-a em relação ao 

sentido da existência humana em geral” (SEVERINO, 2002b, p.2). A forma filosófica 

de conhecimento, tanto no Ensino Médio como na educação universitária, é importante 

na ajuda para emancipar o ser humano em relação às formas de alienação. “[...] hoje, 

com a metamorfose que transformou o mundo em indústria, a perspectiva do universal, 

a realização social do pensamento, abriu-se tão amplamente que, por causa dela, o 

pensamento é negado pelos próprios dominadores como mera ideologia” (ADORNO & 

HORKHEIMER, 1985, p.42).  

 

Qualquer solução para os problemas humanos só pode ser produzida e 

encaminhada pela articulação sistemática das iniciativas das cabeças e 
das mãos dos homens, ou seja, ela só pode sair do conhecimento e da 

prática dos homens. Mas o conhecimento só pode fecundar a prática 

através da educação. Existe apenas uma fonte geradora, que é o 
conhecimento, uma ferramenta, a prática e uma mediação, a educação. 

O conhecimento nos permite elaborar as propostas de solução dos 

problemas que serão resolvidos pelas ações concretas, pela prática. 

Mas só pela educação nós conseguimos fazer com que o 
conhecimento possa tornar fecunda a prática (SEVERINO, 2011, 

p.01). 

 

A escola não é a única instância formativa e nem forma cidadãos sozinha, mas 

não pode renunciar o papel de ser a instância peculiar de criar e formar homens 

conscientes, capazes de pensar por si só, isto é, pensar de forma autônoma. Para a 

construção dessa consciência, tanto no Ensino Médio como no superior, a aprendizagem 

deve, então, tender a uma educação integral, no sentido de cooperar com o 

desenvolvimento do pensamento emancipado e contribuir para o incremento de atitudes 

de cidadania na formação, em todos os seus níveis e modalidades.  

O sujeito emancipado é aquele que se torna capaz de ter o pensamento 

efetivamente crítico, que não se dá apenas mediante um processo lógico, como prega 

Descartes (1973), e que se daria mediante o ato de pensar os próprios pensamentos, 

mas, ao contrário, mediante um processo histórico concreto. “Cabe ressaltar que a 

produção do conhecimento precisa ser crítica, criativa e competente; e será consistente 
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se fundada num processo de competência simultaneamente técnica, criativa e crítica” 

(SEVERINO, 2002a, p.122). 

Na pesquisa universitária, de acordo com Severino, a competência técnica 

estabelece determinadas condições lógicas, epistêmicas e metodológicas para estar em 

conformidade com a ciência, as quais consistem na exigência da aplicação do método 

científico, da precisão técnica e do rigor filosófico. “A exigência da autonomia e 

liberdade de criação tem a ver com a atitude, as condições de pesquisador; referindo-se 

à criatividade e ao impulso criador” (SEVERINO, 2002a, p.122). 

Na produção do conhecimento, a criticidade consiste na qualidade da atitude 

cognoscitiva que proporciona compreender o conhecimento localizado em uma 

conjuntura mais ampla e envolvente, que ultrapassa a relação sujeito e objeto. “É a 

capacidade de entender que, para além de sua transparência epistemológica, o 

conhecimento é sempre uma resultante da trama das relações socioculturais. Capacidade 

de descontar as interferências ideológicas, as impregnações do senso comum” 

(SEVERINO, 2002a, p.122). 

 

É a criticidade que nos livra tanto do absolutismo dogmático como do 

ceticismo vulgar. Desse modo, a pesquisa acaba assumindo uma 
tríplice dimensão. De um lado, tem uma dimensão epistemológica: a 

perspectiva do conhecimento. Conhece-se construindo o saber, 

praticando a significação dos objetos. De outro lado, assume uma 
dimensão pedagógica: a perspectiva decorrente de sua relação com a 

aprendizagem. Tem ainda uma dimensão social: a perspectiva da 

extensão. O conhecimento se legitima pela mediação da 
intencionalidade da existência histórico-social dos homens. É a única 

ferramenta de que o homem dispõe para melhorar sua existência 

(SEVERINO, 2002a, p.122). 
 

A práxis filosófica humanizadora problematiza e conceitua os elementos que 

envolvem a concretude da vida cidadã. Por meio da construção do conhecimento, a 

instituição pública de ensino tem a função epistemológica de praticar a democracia e a 

cidadania como um direito de todos. Para Severino, cidadão é aquele que, efetivamente, 

pode “usufruir dos bens materiais necessários para a sustentação da sua existência 

física, dos bens simbólicos necessários para a sustentação de sua existência subjetiva e 

dos bens políticos necessários para a sustentação de sua existência social” (SEVERINO, 

1994b, p.98). 
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Na medida em que o processo de formação de professores contempla a 

incumbência da escolarização, enquanto união de conhecimento e poder, estabelece-se o 

processo político-cidadão que reproduz a luta e o grito dos excluídos da administração 

como relação social. Ser cidadão implica que as relações de poder tenham isonomia, 

pois “a democracia é aquela característica de uma sociedade que garante à totalidade de 

seus membros essas condições” (SEVERINO, 1994b, p.64). 

A escola e a universidade consistem em terrenos culturais nos quais há lutas pelo 

poder entre os grupos sociais que ali orbitam. E cada grupo possui diferentes costumes, 

linguagens e culturas que resumem as instituições até em relação ao local de instalação, 

de contestação e resistência. O currículo não pode apenas ser visto como um mero 

instrumento técnico, já que, de fato, ele consiste num mecanismo cultural cheio de 

intencionalidades, pois está relacionado a domínios e lutas pelo poder, refletindo 

diversos olhares sociais. Ele pode conferir poder ao indivíduo que, ao apoderar-se 

criticamente do conhecimento pode se transformar num sujeito político, moral e ativo, 

ou não.  

No campo da convivência social, do trabalho e da convivência simbólica é que a 

subjetividade interage, produzindo e desenvolvendo a existência complexa. Esses três 

campos associados formam as reais mediações do existir humano. Severino (1994a, 

p.51) afirma “que este é o tríplice universo das mediações da existência real dos 

homens, ou seja, os homens existem como organismos vivos que atuam praticamente 

intervindo sobre a natureza, relacionando-se com seus semelhantes e 

produzindo/fruindo cultura”.  

Os sentidos da experiência do fazer educativo da Filosofia na formação cidadã 

formam uma ação mediada e mediadora do existir humano. É o “investimento do grupo 

social com vistas à inserção dos indivíduos humanos no tríplice universo da prática 

produtiva, da prática social e da prática simbolizadora, ou seja, nos universos do 

trabalho, da sociabilidade e da cultura” (SEVERINO, 1993, p.14). Por este ponto de 

vista, o indivíduo passa a ser percebido no processo de formação como ser no mundo e 

na perspectiva de um existir enquanto prática social. Neste sentido, completa o autor: 

“intencionalizar a prática educacional é transformá-la em práxis, ou seja, ação pensada, 

refletida, apoiada em significações construídas, explicitadas e assumidas pelos sujeitos 

que agem” (SEVERINO, 1993, p.16). A práxis filosófica é necessária na medida em que 
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se entende formação como possibilidade de desenvolver no homem a capacidade de 

pensar criticamente, de refletir sobre os acontecimentos da vida concreta e da história, 

assim como sobre os rumos dessa mesma história numa ação humana, intencional e 

transformadora.  

A condição de aprimoramento na forma de ser humano é algo que não acontece 

de forma isolada, pois está atrelado a um mecanismo denominado de inter-relação 

sociocultural. Nesse processo de ação mediada e mediadora, a formação, no que tange 

ao fazer educativo da Filosofia, interfere na trajetória natural do ente humano 

reorientando-o na realidade histórica através do esclarecimento construído pela 

formação. “Por isso mesmo, é absolutamente imprescindível que façamos o 

conhecimento voltar-se sobre ele mesmo, no sentido de se auto-explicar, para que 

possamos compreender sua significação, sua importância e sua interferência em nossa 

existência” (SEVERINO, 1997, p.29). 

Cada período histórico desenvolve sua própria verdade, que se transforma no 

guia de seu processo histórico. A Filosofia enquanto Paidéia adentra nesse processo 

para ajudar a promover uma transformação social na direção de uma sociedade 

emancipada, isto é, uma sociedade que se esclareça na luta contra os irracionalismos 

presentes na violência, na injustiça social e em tantos outros atos que ameaçam a vida 

em sociedade. É por esta razão que é tão importante que a escola cumpra a sua missão 

de produtora da formação na mediação intencional da prática humana humanizada. Em 

vista disso, vale mostrar, sem detalhar, um caso de violência ocorrida no Ensino Básico 

Estadual Paraense, cometida pelo próprio sujeito educando.  

 

Um aluno identificado apenas como R.S.S, de 16 anos, atirou no 
vigia Antônio Carlos Coelho, 58 anos, na tarde desta sexta-feira 

(13), dentro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Príncipe da Paz, localizada na Rua Principal do Curuçambá, em 
Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O vigilante faz 

parte do quadro de funcionários da Secretaria de Estado de 

Educação (Seduc) [...]. Segundo a Secretaria de Educação (Seduc), 
o vigilante teria pedido para o aluno voltar para a sala de aula, 

para assistir a aula. Irritado, o aluno saiu da escola e em seguida 

voltou, pulou o muro e disparou contra o vigilante (DIÁRIO DO 

PARÁ, 2015). 
________________________________________________________ 

Num mundo de atrocidades, de desumanização e de banalização da 

violência, em que o clima político e ideológico não parece a nosso 
favor, a educação torna-se ainda mais necessária impondo-se a tarefa 

de construção de um projeto educativo libertador, contra-ideológico, 
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desmascarando, denunciando, desvelando a realidade opressora 
(SEVERINO,1998b, p.89).  

 

A escola, apesar de suas limitações e dos inúmeros tabus e problemas que 

enfrenta, ainda é um dos espaços que a juventude pode construir os sentidos da vida 

fundamentalmente emancipada e cidadã. Nessa instituição, os indivíduos entram em 

processo de formação e gradativamente as subjetividades são preparadas para o 

exercício da cidadania. A escolarização se torna uma fortificação na luta humana contra 

a desumanização tanto em sua forma manifesta quanto em suas expressões sutis.  

No Ensino Médio, o papel formativo da Filosofia é o de ajudar a transformar o 

ser humano em criatura cultural com o máximo possível de emancipação. Desse modo, 

“o professor necessita, mais do que nunca, estar aberto ao diálogo e fomentar a 

participação e interatividade do aluno” (MORIN, 2006, p.65). Um exemplo disso é 

proporcionar ao sujeito aprendiz a capacidade de ressignificação do conhecimento 

construído em sala de aula em qualquer contexto sociocultural. “Claro que, na 

linguagem corrente, quando se fala de formação, principalmente quando ligada à 

educação formal, refere-se mais aos aspectos institucionais, mediadores concretos do 

processo” (SEVERINO, 2010, p.59). De acordo com Severino (2010), a formação no 

Ensino Médio precisa envolver o jovem aprendiz na reflexão dos sentidos da construção 

humana, abrindo espaços para o desenvolvimento da leitura e da escrita, com o objetivo 

de intervir como suporte na tomada de consciência de sua existência na realidade 

histórico-cultural. No estudo de Lorieri, et al (2009, p.09), o autor discorre e comenta 

sobre o que vem a ser formação no pensamento de Severino:  

 

“O que vem a ser essa formação?” (SEVERINO, 2002, p.185). É o 
desenvolvimento das pessoas como “pessoas humanas”: “Nós nos 

formamos quando nós nos damos conta do sentido de nossa 

existência, quando tomamos consciência do que viemos fazer no 

planeta, do porque vivemos”. (idem, p.185). Esta tomada de 
consciência é o que ele denomina de dimensão subjetiva que exige o 

desenvolvimento de sensibilidades que a constituem: a sensibilidade 

epistêmica, a sensibilidade aos valores morais (consciência ética), a 
sensibilidade aos valores estéticos (consciência estética) e a 

sensibilidade aos valores políticos (consciência social). 
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Considerando os elementos da formação na construção da pessoa humana, a 

transposição didática da Filosofia no Ensino Médio vira atividade cognoscente, ao 

munir a razão do sujeito aprendiz de conhecimentos que o conduzem a ações 

conscientes, mediante a consolidação de uma prática reflexiva de maior habilidade 

investigativa. Ela amplia a visão de mundo e eleva o nível cognitivo e intelectual do 

educando. Diante disso, “cabe ao professor exercer sua criatividade na descoberta e na 

prática de sua atividade docente” (SEVERINO, 2010, p.70).  

Na transposição didática da Filosofia, os seus elementos específicos ajudam na 

construção da representação do homem cultural plasmado no sujeito educando, pois “o 

sentido da existência do homem só pode ser apreendido em suas mediações históricas e 

sociais concretas” (SEVERINO, 1994a, p.38). Neste sentido, a transposição didática da 

Filosofia torna-se uma práxis emancipadora quando integra os seus conceitos e suas 

acepções ao cotidiano dos alunos, obtendo como resultado a ressignificação do 

conhecimento construído em sala de aula na realidade sociocultural do educando. De 

acordo com Severino (2010), no currículo escolar, cabe à Filosofia colaborar na 

formação do aluno, envolvendo a compreensão da trajetória histórico-cultural do ser 

humano ao longo do tempo.  

 
Impõe-se envolver o adolescente no processo de resgate da trajetória 

da humanidade, do desempenho cultural da espécie humana, o que, 

afinal, ele estará fazendo também nas outras disciplinas, da 
perspectiva científica. Trata-se, então, de mostrar ao jovem estudante 

que essa trajetória se realizou e continua se realizando mediante o agir 

prático dos indivíduos, que existem relacionando-se com a natureza, 

através do trabalho; com os seus semelhantes, através da 
sociabilidade; e com os produtos simbólicos, através da cultura. Mas 

todo esse processo não acontece de repente, de uma vez por todas. 

Trata-se de um processo histórico, longo e sinuoso, ao longo do qual 
os homens, com suas práticas técnicas, sociais e simbólicas, vão 

traçando seu próprio caminho. Aos trancos e barrancos (SEVERINO, 

2010, p.71). 
 

O fazer educativo da Filosofia no Ensino Médio precisa envolver o discente na 

compreensão dos aspectos da história humana para refletir sobre o desenvolvimento da 

concretude de sua cultura. Esse fazer educativo apodera o jovem de elementos que 

possibilitam a ressignificação dos aspectos que envolvem a realidade prática dos 

indivíduos. É imperativo no trabalho formativo da Filosofia contemplar os aspectos da 



72 

 

vida cidadã numa perspectiva emancipadora, explicitando os sentidos que envolvem o 

seu existir no mundo.  

De acordo com Severino e Severino (2012), é importante envolver o aluno na 

pesquisa de sua realidade com o uso de tecnologias de pesquisas, como sites de busca 

na Internet e aguçar a sensibilidade do educando no processo de aprendizagem 

filosófica por meio das novas linguagens como o teatro, o cinema, a literatura, artes 

plásticas e outros. Para esses autores, “na escola, aprende-se ouvindo, sobretudo, o 

professor. Contudo, sem negar a aprendizagem pelo ensino oral, é igualmente verdade 

que se aprende também lendo e, especialmente, pesquisando” (SEVERINO E 

SEVERINO, 2012, p.31). 

Outro elemento significativo para a construção da criticidade está em observar a 

necessidade de o professor despertar junto aos alunos a importância da união entre 

conhecimento e poder no processo de escolarização. A escola não é neutra e muito 

menos desinteressada, mas carregada de lutas ideológicas, de relações de poder e se 

situa historicamente em contextos específicos. Como não é uma instituição neutra, ela 

incorpora objetivos específicos de subjetividades no currículo. A educação filosófica 

adentra nesse processo apostando na fertilidade da dúvida ao interrogar e revelar seus 

limites. Nesse esforço, a Filosofia se auto-examina com a intenção de se aproximar da 

democracia, desabilitando, na construção do conhecimento, as ideologias dogmáticas, 

típicas de regimes opressores e hegemônicos.  

Em qualquer modalidade formativa, numa perspectiva humanizadora, as ideias 

de cidadania e democracia são marcas que as caracterizam. Por este ângulo, as aulas de 

Filosofia não condizem com prepotência, mas servem como provocação ao fazer 

educativo na construção da sensibilidade do indivíduo enquanto ser no mundo. Nessa 

perspectiva, apesar das oportunidades de capacitação pessoal e social não serem iguais 

para todos no mundo social, a educação pública precisa acreditar na utopia de 

instrumentalizar o desenvolvimento da ordem social, democrática, igualitária e 

intercultural.  

 

Os modos pelos quais é entendido esse processo de humanização, que 

leva à nova sociedade, marcada pela cidadania e pela democracia, 
podem ser muito diferentes, considerando-se os fatores que são 

enfatizados como fontes energéticas dinamizadoras do processo de 

transformação do homem, de construção da sociedade, da condução 

da história [...]. A educação é vista como garantindo a humanização 
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do homem na medida em que ela possa contribuir diretamente para a 
construção do próprio sujeito [...]. A transformação do mundo, a 

construção da sociedade, o aprimoramento da existência objetiva, 

decorrem agora diretamente da transformação, do aprimoramento 
íntimo do sujeito. A polis, como cidade justa e democrática, será 

resultante das ações, eticamente respaldadas, postas pelos indivíduos 

transformados (SEVERINO, 2006, p.625). 

 

A escola é um espaço exequível para a construção da emancipação humana. Mas 

a escolarização, muitas vezes, tem o formato de política cultural que legitima olhares 

ideológicos nocivos e alheios à maioria e privilegia o interesse de determinados grupos. 

Nela, as relações de poder estão presentes, sobressaindo práticas sociais e configurações 

de conhecimento escolhidas por grupos hegemônicos. Estes colocam o conhecimento 

escolhido como legítimo no currículo, em detrimento de outros que surgem de grupos 

menos favorecidos no espaço escolar. Contra isso, há o trabalho formativo que constrói 

a emancipação do homem em relação às ideologias nocivas à cidadania democrática e 

participativa.  

Em outras palavras, emancipação humana envolve um processo formativo e 

paulatino que possibilita a criação e recriação consciente da própria história 

experienciada no âmbito do vivido. Por isso, as tomadas de decisões são cheias de 

intencionalidades, ou seja, políticas, motivo pelo qual devem ser éticas. Desta forma, 

uma proposta educativa emancipadora e contra-ideológica não pode estar pautada 

somente nas habilidades cognitivas, construindo sujeitos competitivos para desarticular 

o compromisso humano pela solidariedade, daí a importância da pesquisa acadêmica: 

contribuir para formar a maioridade subjetiva na construção do conhecimento crítico, 

cidadão e solidário. 

 

Para finalizar... A pesquisa é fundamental, uma vez que é por meio 
dela que podemos gerar o conhecimento, a ser necessariamente 

entendido como construção dos objetos de que se precisa apropriar 

humanamente. Construir o objeto que se necessita conhecer é processo 

condicionante para que se possa exercer a função do ensino, eis que os 
processos de ensino/aprendizagem pressupõem que tanto o ensinante 

como o aprendiz compartilhem do processo de produção do objeto. 

Do mesmo modo, a pesquisa é fundamental no processo de extensão 
dos produtos do conhecimento à sociedade, pois a prestação de 

qualquer tipo de serviços à comunidade social, que não decorre do 

conhecimento da objetividade dessa comunidade, é mero 
assistencialismo saindo da esfera da competência da universidade 

(SEVERINO, 2002a, p.123). 



74 

 

A pesquisa universitária se torna necessária na construção da maioridade 

subjetiva e nessa construção ela é um dos recursos que viabilizam a libertação em 

relação às tutelas nocivas à solidariedade e pode evitar a má formação, reverberando em 

bons frutos nos diversos contextos sociais. No processo de formação, tanto no Ensino 

Básico quanto no Superior, a pesquisa é fundamental para a práxis educativa. Daí a 

razão de ser do presente estudo, ao buscar desvelar os Impactos da aprendizagem da 

Filosofia no Ensino Médio sobre a formação filosófica do Pedagogo: um estudo de 

caso na UFPA. Em suma, para o estado democrático de direito e para as instituições 

públicas, de um modo geral, o conhecimento histórico, crítico e emancipador da 

Filosofia, torna-se imprescindível, servindo de apoio necessário para a construção do 

sujeito crítico, humanizado e cidadão. 

 

 

3.3 A Contribuição Específica da Educação Filosófica para a Formação 

Humana 

 

 

A formação caminha sempre vinculada a saberes e práticas em qualquer nível 

institucional que estiver sendo aplicada. A escola, como instituição social, adquire 

função não apenas de instruir e formar o indivíduo, mas, sobretudo, de mudar sua 

condição de ente biológico para um ser sócio-cultural. Para Freire (1996, p.52), “ensinar 

não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria 

produção, ou a sua construção”. A construção do conhecimento pode ser percebida na 

ressignificação dos elementos trabalhados em sala de aula, aplicados na realidade sócio-

cultural do sujeito. 

 
A educação não é apenas um processo institucional e instrucional, seu 

lado visível, mas fundamentalmente um investimento formativo do 

humano, seja na particularidade da relação pedagógica pessoal, seja 
no âmbito da relação social coletiva. Por isso, a interação docente é 

considerada mediação universal e insubstituível dessa formação, 

tendo-se em vista a condição da educabilidade do homem 

(SEVERINO, 2006, p.621). 
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Como atividade de análise, de reflexão e de crítica, a forma filosófica de 

conhecimento subsidia de modo significativo a construção do processo formativo. 

Torna-se um instrumento de ação social e política, contribuindo para pensar e repensar o 

modelo (ou modelos) educacional vigente. Segundo Morin (2003, p.33), a fim de que 

“haja um progresso de base no século XXI, os homens e as mulheres não podem mais 

ser brinquedos inconscientes não só de suas ideias, mas das próprias mentiras. O dever 

principal da educação é de armar cada um para o combate vital da lucidez”. Neste 

sentido, o autor adverte: “o que agrava a dificuldade de conhecer nosso Mundo é o 

modo de pensar que atrofiou em nós, em vez de desenvolver, a aptidão de contextualizar 

e de globalizar” (Idem, p.64). Morin (2003) entende que o problema da cognição exige 

grande esforço de discussões acadêmicas, pois envolve a complexidade da vida humana. 

“Quanto sofrimento e desorientações foram causados por erros e ilusões ao longo da 

história humana, e de maneira aterradora, no século XX! Por isso, o problema cognitivo 

é de importância antropológica, política, social e histórica” (Idem, p.33). 

Para Morin (2003) o século XXI consiste numa transição da compreensão do 

homem de “Homo sapiens”, por exemplo, para a ideia do homem complexo. Nesta, o 

homem complexo no mundo cultural é percebido como sábio e louco (sapiens e 

demens), “faber e ludens (trabalhador e lúdico) empiricus e imaginarius (empírico e 

imaginário) economicus e consumans (econômico e consumista) prosaicus e poeticus 

(prosaico e poético)” (Idem, p.58). Na retomada abaixo, Morin (2003) explica melhor a 

transição para o homem complexo no mundo cultural:  

 
O século XXI deverá abandonar a visão unilateral que define o ser 

humano pela racionalidade (Homo sapiens), pela técnica (Homo 

faber), pelas atividades utilitárias (Homo economicus), pelas 
necessidades obrigatórias (Homo Prosaicus). O ser humano é 

complexo e traz em si, modo bipolarizado, carateres antagonistas [...]. 

O homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito e do 

delírio (demens). O homem do trabalho é também o homem do jogo 
(ludens). O homem empírico é também o homem do imaginário 

(imaginarius). O homem da economia é também o do consumismo 

(consumans). O homem prosaico é também o da poesia, isto é, do 
fervor, da participação, do amor, do êxtase (Idem, p.58). 

 

De acordo com Morin (2002), o homem inicia sua construção, enquanto ser 

cultural, no contato com o mundo e, nesse envolvimento, transcorre o seu processo 

de humanização gerando diferentes culturas. “A cultura constitui a herança social 
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do ser humano: as culturas alimentam as identidades individuais e sociais no que 

elas têm de mais específico. Por isso, as culturas podem mostrar-se 

incompreensíveis ao olhar das outras culturas” (MORIN, 2002, p.64).  

No que tange ao ato da reflexão, Lorieri e Rios (2004) esmiúçam o significado 

dessa ação. Para os referidos autores, por reflexão, entende-se pensar e re-pensar. Os 

autores explicam que a ação da reflexão na consciência humana consiste nela própria 

olhando reflexivamente para si, para outrem ou o que seja. Refletir significa o ato da 

consciência humana ver novamente, examinando num ato de rever, re-examinando o já 

pensado mais de uma vez ou por várias vezes. 

 
“Re-flexão”: “flexão” é dobra; o “re” indica retorno, para trás. Flexão 

para trás: retorno do pensar sobre si mesmo para pensar melhor. Para 

examinar melhor o já pensado numa primeira vez [...]. É nossa 

consciência se re-vendo por uma, duas ou mais vezes: examinando e 
re-examinando [...]. O pensamento reflexivo, crítico – profundo, 

metódico e abrangente –, pode ser uma grande ajuda para que 

intencionemos cuidadosamente nossas ações educativas com vistas a 
ajudar as pessoas, especialmente crianças e jovens, a se tornarem cada 

vez melhores pessoas: pessoas “da melhor qualidade”.  Essa forma de 

pensamento tem um nome: pensamento filosófico (LORIERI e RIOS, 
2004, p.21-24).  

 

Na construção do conhecimento, acontece a realização da aprendizagem cultural 

do aluno, aprimorando seu poder de reflexão no esclarecimento de seu papel no mundo. 

Essa práxis aprimora sua condição humana, causa emancipação, noção de respeito nas 

relações, interação e tolerância às diferenças individuais para que se possa alcançar o 

bem coletivo. “A educação deve contribuir para a auto formação da pessoa (ensinar a 

assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadão” 

(MORIN, 2006, p.65). 

A docência da Filosofia, tanto no Ensino Médio como no Superior, está ligada à 

criação de possibilidades para a construção do conhecimento no fazer educativo, 

fazendo com que o discente aprenda direcionado à existência humana. Cabe ao docente 

envolver elementos da existência histórico-cultural humana e da realidade atual, para, 

assim, gerar reflexões e questionamentos no aluno. “Por isso, quando quisermos ensinar 

e aprender Filosofia, não devemos limitar-nos à história das ideias filosóficas, mas 

recompor a historicidade da cultura que, obviamente, expressa-se nos fatos históricos e 

nas ideias filosóficas” (SEVERINO, 2010, p.70). Trata-se da existência humana ser 
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apresentada ao aluno pela ação docente no fazer educativo da Filosofia, mas observando 

os sentidos dessa existência ao longo da temporalidade histórico-cultural.  

 

Para chegar a essas conclusões a respeito de nossa existência, (o 
sujeito) precisa compreender, de maneira significativa, a sua realidade 

atual, o mundo de sua contemporaneidade. Mas, para compreender a 

realidade atual, é preciso compreender a sua gênese e transformação 

histórica. É que a realidade atual é fruto de uma construção histórica 
pela mediação da prática dos homens. Assim, para que possa ajudar a 

compreender o sentido de nossa existência atual, a filosofia precisa 

buscar os sentidos que nortearam essa construção ao longo da 
temporalidade (SEVERINO, 2010, p.70). 

 

O pensamento filosófico de Severino (2010) intenciona levar o aluno à 

compreensão da realidade atual como resultado da prática dos homens no decorrer da 

história humana. Daí intui-se que, quando não há internalização do conhecimento 

transporto em sala de aula, o sujeito aprendiz não consegue ressignificá-lo em sua 

realidade sociocultural, indicando que não houve construção, mas repasse do 

conhecimento no desencontro entre professor e alunos em sala de aula – característica 

do saber estático, no qual, em sala de aula, o professor fala e o aluno ouve.  

O saber estático resulta da prática educativa que não considera o conhecimento 

que o aluno traz de sua formação cultural, desaguando no desinteresse discente pela 

Filosofia. O fazer educativo da Filosofia precisa ser envolvido pela busca motivada pela 

inquietação da pesquisa. O conhecimento traz indignação diante da realidade que não 

contempla uma vida adequada e mostra como lutar contra as persuasões da cultura 

docente baseada no monólogo em que o aluno escuta e o professor fala – o saber 

estático. Em oposição ao saber estático, Freire deixou uma observação singular em sua 

obra Pedagogia da Autonomia (1996), escrevendo que ensino e pesquisa nos diversos 

níveis do processo formativo devem caminhar juntos.  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres 

se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 

que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 
1996, p.32). 
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No exercício da docência, é essencial ouvir aliando a habilidade de observar 

antes de falar. Não deve haver o prejulgamento nem o preconceito por parte do 

observador, mas a percepção da conversa que ocorre nesse ambiente. Nesta perspectiva, 

talvez seja percebido, de forma mais eficaz, a linguagem dos alunos tanto no Ensino 

Básico como na Educação Superior, suas crenças e interesses na construção do 

conhecimento. O fazer educativo da Filosofia deve estabelecer relações com o mundo 

cultural ao qual o educando está inserido.  

Neste sentido, a Filosofia colabora para a humanização do ser humano enquanto 

práxis educativa no seio do social. Sendo assim, ela pode ser conceituada como o 

esforço da consciência humana para compreender a realidade, o impulso de buscar o 

conhecimento na concretude onde o ser humano está inserido e na inquietude de 

compreender o significado essencial das coisas. Ela executa o trabalho formativo como 

esforço que leva o educando a pensar o seu lugar no mundo, pois, quando se exercita o 

poder de pensar, está se elaborando uma forma de reflexão. “A filosofia desempenha, 

solidariamente com todas as disciplinas, papel fundamental na tarefa de emancipação do 

ser humano, quando se tem em pauta a constituição da autonomia das pessoas” 

(SEVERINO, 2010, p.58). 

 
Desde que se tem notícia da prática da filosofia, nas mais diferentes 

culturas, constata-se que ela quase se confunde com a prática 

educacional. E não porque se tornava um conteúdo de ensino, mas, 
sobretudo porque ela era considerada uma prática educativa em si 

mesma. Os filósofos surgiram historicamente como educadores. Que 

nos lembremos, por exemplo, dos sofistas que exerciam sua reflexão 

filosófica, andando mundo afora, propondo-se a “educar” os 
interessados em governar as cidades. Isso sem falar de Sócrates, que 

assumiu explicitamente esse papel formativo da filosofia para com a 

juventude. E, ao longo da história da cultura ocidental, todos os 
grandes sistemas filosóficos podem ser compreendidos por esse 

caráter pedagógico. Com certeza, a filosofia nasceu e continua sendo 

paidéia e politéia, ou seja, formadora do humano no seio do social 
(SEVERINO, 2004, p.27-28). 

 

Entre os sentidos da existência humana atuais, estão a compreensão do 

significado da democracia, da liberdade dentro da legalidade e todas as contribuições 

que se relacionam com a realização de sua condição humana. Desse modo, o aluno pode 

estabelecer relações de reciprocidade e respeito com o próximo. Para Morin (2003, 

p.48), deve se “integrar (na educação do futuro) a contribuição inestimável das 
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humanidades, não somente a Filosofia e a História, mas também a Literatura, a poesia, 

as artes”, ajudando a gerar ideias e conteúdos para o desenvolvimento da formação. 

 

A forma filosófica de conhecimento se apresenta como a busca 
ilimitada de mais sentido, de mais significação. Transforma-se então a 

Filosofia num esforço do espírito com vistas a dar conta da 

significação de todos os aspectos da realidade, com a maior 

profundidade possível, e sempre em relação à significação da 
existência do homem. É a tentativa de compreender o sentido mais 

radical das coisas, independentemente de sua utilização imediata. Esse 

sentido é o modo pelo qual as coisas se apresentam ao espírito, modo 
propriamente humano da consciência se apropriar delas. Ter 

consciência, para o homem, identifica-se com o dispor de sentido, o 

que constitui para ele a compreensão da realidade. Compreender é, 
pois, reconhecer, no nível da subjetividade, nexos que vinculam, com 

determinada coerência entre si, elementos da realidade experienciada a 

partir do próprio processo vital (SEVERINO, 2008, p.23-24).  

 

Relacionar os elementos formativos da Filosofia com a realidade cultural do 

sujeito aprendiz propicia a ressignificação do conhecimento construído em sala de aula, 

em diversos ambientes culturais. Esta ação visa às possibilidades de interferência na 

vida ordinária, numa perspectiva libertadora em relação às intenções alheias e contrárias 

à apreensão crítica do homem complexo no mundo cultural. É de suma importância 

desenvolver nos alunos o pensamento crítico, autônomo e emancipado como o 

instrumento necessário para que em suas realidades concretas, possam interferir de 

forma reflexiva e emancipada. 

 
Ou nós, educadores, assumimos a apreensão crítica de toda a 

complexidade da nossa ação educadora (que implica em assumir a 

apreensão crítica da própria realidade em que esta ação se dá) e, a 

partir daí, desencadeamos um processo intencional – de interferência 
no nosso real educativo ou, então, continuaremos a agir 

inconseqüentemente ajudando, na nossa inconseqüência, para que 

intenções alheias ao nosso querer sejam perseguidas e alcançadas 
(LORIERI, 1982, p.09).  

 

A apreensão crítica do fazer educativo deve refletir os sentidos da vida concreta, 

considerando a dimensão pessoal, afetiva e intelectual do homem, para que este seja 

mais consciente, mais emancipado, mais solidário ao próximo e à natureza. É relevante 

envolver os alunos pelo ensinar e o aprender utilizando recortes do real humano. Ou 

seja, trata-se de despertar o aprendizado cooperativo nas questões que envolvem o real 

antropológico como o exercício da cidadania, responsabilidade social e ética. Para 
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Freire (2001, p.12), os seres humanos, são “sujeitos de uma prática que se veio tornando 

política, gnosiológica, estética e ética”. O autor (2001) observa que o aprender e o 

ensinar contemplam a existência humana aperfeiçoando-se nos elementos que abarcam 

a concretude da vida. 

 

Aprender e ensinar fazem parte da existência humana, histórica e 

social, como dela fazem parte a criação, a invenção, a linguagem, o 

amor, o ódio, o espanto, o medo, o desejo, a atração pelo risco, a fé, a 
dúvida, a curiosidade, a arte, a magia, a ciência, a tecnologia. E 

ensinar e aprender cortando todas estas atividades humanas. O 

impossível teria sido ser um ser assim, mas ao mesmo tempo não se 
achar buscando e sendo às vezes interditado de fazê-lo ou sendo às 

vezes estimulado a fazê-lo. O impossível seria, também, estar sendo 

um ser assim, em procura, sem que, na própria e necessária procura, 

não se tivesse inserido no processo de refazer o mundo, de dizer o 
mundo, de conhecer, de ensinar o aprendido e de aprender o ensinado, 

refazendo o aprendido, melhorando o ensinar  (FREIRE, 2001, p.12). 

 

Deste modo, motivar os alunos à leitura, a pensar, a escrever e reescrever 

conscientemente sua própria história consiste numa práxis docente voltada para se 

pensar, para agir e interagir com os semelhantes na concretude da vida. Com isso, o 

aluno adquire conteúdos para mudar a si mesmo e suas circunstâncias quando se 

reconhece como sujeito de suas ações. A práxis educativa precisa estar pautada na 

responsabilidade e no compromisso ético, político e social do ser humano enquanto 

sujeito antropológico, observando a humanização nas relações. 

A formação cultural do indivíduo consiste num espaço aberto para o fazer 

educativo, o qual pode enriquecer a dialogicidade e a construção da criticidade. Os 

conteúdos e o método escolhido passam a ser o fio condutor para a arquitetura do que 

irá ser trabalhado em sala de aula. Se não houvesse nenhuma diferença na formação dos 

indivíduos, não haveria nenhuma distância. A educação do ser humano ganha, então, 

uma nova roupagem: a potencialidade de desenvolvimento da criticidade enquanto 

prática cidadã na realidade cultural do indivíduo numa perspectiva humanizadora. 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens [...]. Isso porque o homem 

não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, 

vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para 
saber pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso 

aprender, o que implica o trabalho educativo. Assim, o saber que 

diretamente interessa à educação é aquele que emerge como resultado 
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do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo 
(SAVIANI, 2003, p.13-7). 

 

Um ser humano consciente de seu lugar na sociedade é a perspectiva promissora 

da forma filosófica de conhecimento, tanto no Ensino Médio como na Educação 

Superior. A ação docente que não tiver esse direcionamento em seu fazer educativo em 

nada ajudará a valorizar as pessoas, a natureza e as relações humanas. No 

aperfeiçoamento da condição humana, o educador deve ser o mediador nas relações e no 

processo de mudança social, criando ações voltadas para a transformação cidadã, crítica 

e emancipada.  

 

Uma educação universitária seja em que patamar ela se estabeleça – 
ensino de ciências humanas, exatas ou biológicas e principalmente a 

Filosofia – deve ter em mira a formação humana plena e a 

compreensão da totalidade do real: o real humano, seu lado 
antropológico, e o real social, a consideração do educando como um 

ser de relações: consigo mesmo, com o outro e a sociedade (as classes 

sociais) e a natureza (PEREIRA, 1994, p.72). 

 

A compreensão da totalidade do real, assinalada por Pereira (1994), possibilita 

ao sujeito aprendiz se perceber existindo enquanto ser pensante. Nesse sentido, o ensino 

da Filosofia, em qualquer nível, remete a uma práxis reflexiva, a qual adquire sentido na 

medida em que ela está compromissada com a realidade vigente. “A necessária 

promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de 

uma rigorosa formação ética” (FREIRE, 1996, p.32). Trata-se de conduzir o sujeito 

aprendiz ao exercício da reflexão crítica sobre o seu lugar no mundo, tendo consciência 

de si e do outro, capaz de modificar sua realidade vigente numa perspectiva 

humanizadora. De acordo com Severino (2010), os elementos formativos da Filosofia 

conduzem o sujeito aprendiz a uma nova maneira de pensar seu lugar no mundo. “Parto 

de uma concepção da Filosofia como uma forma de pensar que poderá ajudar o 

adolescente a compreender melhor quem é, como vive, qual é o modo humano de 

existência” (SEVERINO, 2010, p.70). 

Por isso, o professor de Filosofia deve ter o papel social de humanizar as 

relações através do processo formativo e, desse modo, educar para o desenvolvimento 

humano considerando as pessoas, as suas necessidades, os seus desejos e as suas 

escolhas, além de desenvolver habilidades que possibilitem a construção do 
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conhecimento e dos valores necessários à conquista da cidadania plena, principalmente, 

no atual mundo em que se vive (2ª década do século XXI), no qual há uma grande 

urgência de avanço na humanização do ser humano. 

 

 

3.4 A Filosofia e a Formação no Ensino Médio 

 

 

Na formação filosófica para o Ensino Médio, o uso de ferramentas 

metodológicas tem auxiliado o professor no fazer educativo para humanizar as relações. 

Por intermédio do livro didático, o professor de Filosofia pode colocar o pensamento do 

aluno na ação do pensar, iniciando-o no mergulho em algumas diretrizes bem funcionais 

quanto à leitura de fragmentos de textos fontes contidos no livro didático. Para Saviani 

(2007), os livros didáticos consistem no: 

 

[...] instrumento adequado para a transformação da mensagem 
científica em mensagem educativa. Nota-se, ainda, que, nesse caso, o 

livro didático é não somente o instrumento adequado, mas 

insubstituível, uma vez que os demais recursos não se prestam para a 
transmissão de um corpo de conhecimentos sistematizados como o é 

aquele que constitui a ciência produto (SAVIANI, 2007, p.136). 

 

Na escola que quer proporcionar um pensar crítico, um dos objetivos da 

estratégia formativa poderia estar no uso do livro didático como um dos auxílios ao 

processo de construção do conhecimento. Como é mais inteligível à compreensão do 

sujeito aprendiz, na formação filosófica, o livro didático torna-se um auxílio 

significativo à práxis docente. Neste, estão as referências da própria Filosofia: os temas, 

os seus problemas, os conceitos, e outros. A intenção estaria em privilegiar as 

inquietações dos adolescentes a partir de suas realidades, numa perspectiva ética, cidadã 

e reflexiva. 

 

Falar da prática do fazer educativo no ensino da filosofia nos remete 
ao exercício de subjetividade - o que nos faz lembrar que toda 

atividade intelectual humana, todo conhecimento como expressão 

dessa subjetividade, já emerge no plano histórico e antropológico da 

espécie, intimamente articulado com o todo da prática existencial do 
homem (SEVERINO, 2008, p.50). 
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Com a ressignificação do aluno sobre os elementos envolvidos na transposição 

didática da Filosofia no Ensino Médio, o fazer educativo ultrapassa a sala de aula, 

entrando na prática cotidiana do indivíduo com seus elementos. Nessa ação 

multiplicadora, educa-se para a autorreflexão, mas isso exige do educador a criatividade 

em sua prática docente. Trata-se de dar a percepção de historicidade ao sujeito aprendiz 

de um modo que instigue sua curiosidade quanto à compreensão da maneira de 

existência humana – onde estava, onde está e para onde quer ir –, numa práxis 

multiplicadora da construção do conhecimento, que começou na prática criadora do 

professor.  

 
[…] muitos e variados podem ser os caminhos para a transposição 

didática de conteúdos e mediações viáveis para o ensino da Filosofia 

no curso médio. Desafio constante de todas as disciplinas, no contexto 

atual, maior ainda no caso das disciplinas de cunho filosófico, seja por 
razões culturais, seja pela própria natureza do conhecimento filosófico 

(SEVERINO, 2010, p.70). 

 

A transposição didática da Filosofia no Ensino Médio deve propiciar aos 

discentes a possibilidade de uma revisita à história da Filosofia e às produções 

conceituais de períodos longínquos apontados pelos livros didáticos, mas buscando 

sempre estabelecer uma ponte entre o conteúdo e a realidade dos alunos, de modo que 

aprendam a refletir, dando um novo significado a sua cultura e a sua condição humana 

na prática da construção do conhecimento. “Retomar um conceito é problematizá-lo, 

recriá-lo, transformá-lo de acordo com nossas necessidades, torná-lo outro. O diálogo 

com a História da Filosofia é uma fonte de desvio, de pensar o novo, repensando o já 

dado e pensado” (GALLO E KOHAN, 2000, p.194). 

 

A experiência de pensamento filosófica traz em si a marca da 
necessária remissão à História da Filosofia. Não se pensa 

filosoficamente sem o recurso a uma história de mais de dois mil e 

quinhentos anos. Se a criação conceitual deve ser feita sobre o vivido, 

ela não pode deixar de lado as reflexões já produzidas sobre ele. Mas a 
remissão à História da Filosofia não pode significar um retorno ao 

mesmo: essa remissão deve ser essencialmente crítica e criativa, e é 

aqui que a Filosofia se faz multiplicidade (GALLO E KOHAN, 

2000, p.194). 
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Não se pode negar a importância da formação filosófica para a construção do 

aluno que indaga, reflete e dialoga com o conhecimento, e nisso, o livro didático é um 

aporte significativo no Ensino Médio. “Ao fazer-se presente no currículo do Ensino 

Médio, a Filosofia pretende levar o adolescente à indagação do sentido de seu existir, o 

que implica levar pedagogicamente em conta a sua condição psicosocial” (SEVERINO, 

2010, p.67). A Filosofia enquanto Paideia ajuda a sociedade a viver melhor por conta de 

sua colaboração no processo de humanização do ser humano. Neste envolvimento, a 

realização do ser humano contribui para um mundo melhor, mais igualitário, mais 

tolerante, tendendo a diminuir a incidência de discriminação ou preconceito. “A 

Filosofia precisa fazer-se presente nos currículos escolares, para iniciar os jovens em 

uma visão sintetizadora da realidade humana, tanto do ponto de vista histórico-temporal 

como do ponto de vista socioestrutural” (SEVERINO, 2010, p.73). 

Como a formação plena dos estudantes de Ensino Médio é o objetivo primordial 

do currículo, a Filosofia enquanto Paideia possui subsídios relevantes para contribuir no 

processo de formação discente. Partindo-se do pressuposto que toda atividade 

pedagógica está baseada em concepções de cunho filosófico, a escola, o aluno e o 

docente podem revelar seu olhar sobre o mundo. Assim, pode-se alcançar a percepção 

das posições mais presas a tradições ou mais autônomas na efetivação do currículo. 

Um dos papéis de suma importância da Filosofia no currículo de Ensino Médio: 

é o de ajudar na emancipação do indivíduo de tutelas nocivas ao bem comum. “O 

sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica 

em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente 

movimento na história” (FREIRE, 1996, p.136). O indivíduo que faz conscientemente 

sua história tem consciência de si, assume sua incompletude, motivo pelo qual procura a 

sua melhora. 

A reflexão filosófica instiga o pensar sobre o lugar do ser humano no mundo 

cultural. Em sala de aula, esta ação conduz ao processo de reflexão crítica dos alunos 

sobre os sentidos de suas vidas como seres antropológicos. No currículo do Ensino 

Médio, a Filosofia deve seguir as diretrizes da atual LDB (Lei nº 9.394/96), valorizando 

as múltiplas funções que uma disciplina pode proporcionar ao indivíduo, sem deixar de 

tratar seus conceitos básicos. Para o currículo do Ensino Médio, a Filosofia possui 
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subsídios relevantes e úteis ao educando, um exemplo é conduzi-lo à reflexão crítica 

sobre a vida e sobre sua existência.  

A legislação definida para a integração dos conteúdos de Filosofia no Ensino 

Médio, na atual LDB, indica que o currículo deve ir além da explicação metodológica, 

objetivada na eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Os docentes devem levar 

em conta a utilização da ferramenta correta para o sucesso do fazer educativo. “Quando 

a LDB destaca as diretrizes curriculares específicas do Ensino Médio, ela se preocupa 

em apontar para um planejamento e desenvolvimento do currículo de forma orgânica” 

(BRASIL, 2000, p.17). 

 
A organicidade dos conhecimentos fica mais evidente ainda quando o 

Art. 36 da LDB estabelece, em seu parágrafo 1º, as competências que 

o aluno, ao final do Ensino Médio, deve demonstrar: Art. 36, § 1º. Os 

conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 

demonstre: I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna; II - conhecimento das formas 
contemporâneas de linguagem; III - domínio dos conhecimentos de 

Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania 

(BRASIL, 2000, p.17-18). 

 

No processo de formação filosófica para o Ensino Médio, o fazer educativo deve 

envolver o aluno com o auxílio de recursos tecnológicos, fazendo uso de recortes 

culturais da filosofia em outras disciplinas que compõem o currículo. A formação do 

discente, além de ser um compromisso interdisciplinar, é responsabilidade de toda a 

comunidade escolar. É importante trabalhar as potencialidades existentes em cada 

indivíduo para que este se perceba conduzido pelo currículo escolar.  O aluno também 

deve ser envolvido pela cultura da obediência e respeito às regras de boa conduta no 

âmbito escolar, compreendendo que, naquele ambiente, é necessário exercitar as 

habilidades e competências a partir das propostas de ensino de cada área do 

conhecimento, tendo a percepção que a liberdade deve estar dentro da legalidade, isto é, 

uma postura ética.  

 

Trabalhar com crianças e adolescentes de maneira responsável e 

comprometida, do ponto de vista ético, significa proporcionar 
aprendizagens de conteúdos e desenvolvimento de capacidades para 

que possam transformar a comunidade de que fazem parte, fazendo 

valer o princípio da dignidade e criando espaços de possibilidades 

para a construção de projetos de felicidade (BRASIL, 2001, p.59). 
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A formação consiste na incorporação de conhecimentos estratégicos, 

compreensão pertinente aos saberes, motivações e práticas éticas, independente da 

geografia do lugar onde este processo estiver acontecendo. A experiência do 

conhecimento consiste numa experiência pessoal, já que ninguém pode aprender por 

outrem. A escola é uma das mediadoras da realização da condição humana. Nela, o 

conhecimento deve ser construído na relação dialética entre o docente e o discente no 

processo de realização da condição humana. Nessa relação, o discente precisa ser o ator 

principal daquilo que ele precisa aprender.  

 

A condição humana não se encontra plenamente dada. Ela precisa ser 

realizada. E ela se constitui através de suas mediações históricas, 

através do trabalho, através da participação social e do 
desenvolvimento cultural das pessoas. A educação é uma das 

principais modalidades dessas mediações concretas da nossa 

existência. Dada essa historicidade radical de nosso existir, nosso 
modo de ser não é uma realidade pronta, mas um contínuo devir, um 

permanente vir-a-ser, um processo de construção, impondo-se a 

necessidade da formação (SEVERINO, 2010, p.58). 

 

Os conteúdos da Filosofia devem ser trabalhados no Ensino Médio, observando 

o processo que leva o aluno à criticidade. Ainda que seja através de recursos 

enciclopédicos, é possível se fazer contrapontos entre os textos filosóficos e os 

elementos que fazem parte do cotidiano do aluno. Cabe ao docente contemplar, em sua 

transposição didática, recursos que o ajudem a demonstrar a importância da Filosofia 

como auxílio na construção da emancipação do discente. 

Cabe ao currículo o papel singular de direcionar a prática docente através de 

ferramentas que revelem como deve acontecer o processo de formação do discente. A 

condução dos conteúdos amplia as possibilidades de forma sistemática para se chegar 

aos objetivos, intencionando a construção do processo de ensino-aprendizagem do 

educando numa perspectiva crítica, transformadora e cidadã. 

 

A formação integral dos adolescentes no Ensino Médio é atribuição do 

todo do currículo. No entanto, a Filosofia tem contribuição 

significativa a dar para essa formação. Daí decorre a necessidade de 
um espaço significativo para componentes filosóficos no currículo 

escolar e um sério compromisso na prática pedagógica de seu docente 

e da equipe pedagógica da escola. Mas esta sua parte de 
responsabilidade não se reduz ao domínio de um acervo de conteúdos 

informativos, nem mesmo de um conjunto de determinadas 

habilidades lógicas. Não se trata de fornecer ao estudante uma 
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erudição acadêmica, mas de ajudá-lo a desenvolver uma forma de 
apreensão e de vivência da própria condição humana, o 

amadurecimento de uma experiência à altura da dignidade dessa 

condição, experiência que possa contribuir para a condução de sua 
existência histórica (SEVERINO, 2010, p.58). 

 

Na prática docente filosófica, o questionamento discente é uma via de reflexão 

interativa e as leituras dos livros didáticos ajudam no surgimento de questionamentos. 

Então, entre idas e vindas da explicação do professor, pode surgir o primeiro “Por 

quê?” na sala de aula. “O primeiro ensinamento filosófico é perguntar: O que é o útil? 

Para que e para quem algo é útil? O que é o inútil? Por que e para quem algo é inútil?” 

(CHAUI, 2000, p.16). O objetivo de Chauí (2000) parece ser o de colocar o discente 

como seu próprio questionador, indagando-se ao buscar os sentidos e fundamentos que 

dão a sua existência enquanto ser na realidade. 

Nessa perspectiva, os discentes podem intuir que o professor é um mero 

provocador dos questionamentos filosóficos. Ele não soluciona as angústias levantadas 

em sala de aula, mas impulsiona os alunos a fazerem uma imersão no livro didático e 

nos debates com a finalidade de buscar iluminação para as questões. “Imaginemos, 

agora, alguém que tomasse uma decisão muito estranha e começasse a fazer perguntas 

inesperadas. Em vez de „que horas são?‟ ou „que dia é hoje?‟, perguntasse: O que é o 

tempo?” (CHAUI, 2000, p.8).  

No nível médio, o fazer educativo torna-se mais inteligível quando consiste 

numa ação que considera os aspectos da realidade do aluno. Esta postura aproxima o 

conteúdo epistemológico da vida e possibilita de forma significativa a construção do 

conhecimento e a ressignificação deste na cultura do aprendiz, dando a percepção, por 

exemplo, do quanto a Filosofia é importante em sua formação. “A filosofia não é de 

modo algum uma simples abstração independente da vida. Ela é, ao contrário, a própria 

manifestação da vida humana e a sua mais alta expressão [...]. Traduz o sentir, o pensar 

e o agir do homem” (BASBAUM, 1978, p.21).  

O fazer educativo precisa ser bem articulado pelo professor, de forma que o 

aluno consiga ressignificar o conhecimento construído em sala de aula. O desafio da 

prática docente é envolver o aluno na produção do conhecimento e transformar a sala de 

aula em um espaço privilegiado para discussões a partir da pesquisa, pois o aprendizado 

se dá através da curiosidade. 
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Uma das formas de fazer acontecer uma “educação filosófica” é criar 
momentos nos quais crianças e jovens são incentivados a explicitar 

seus questionamentos filosóficos. Nestes momentos, profundamente 

educativos do ponto de vista da formação humanística, são diversos os 
recursos possíveis: situações vividas que podem ser retomadas; peças 

teatrais; filmes [...]; pequenas histórias; etc. (LORIERI, 2011, p.02). 

 

Num mergulho mais profundo na significação do grito da Filosofia no Ensino 

Médio, em relação a sua importância, não é seu objetivo disputar espaços com os meios 

de comunicação: televisão, Internet e outros, ou ainda, com as outras disciplinas do 

currículo escolar. Sua intenção é legitimar-se como matéria necessária ao currículo. 

Para isso, usar-se-ia seu caráter formativo envolvendo seus elementos para a construção 

da criticidade ressignificada na realidade cultural do indivíduo, ao tomar como 

laboratório a própria sala de aula.  

 

 

3.5 A Aprendizagem em Filosofia da Educação e a Superação dos Desafios 

da Formação Docente  

 

 

A educação é uma práxis humana orientada por um prisma teórico que tem na 

Filosofia um de seus pilares básicos; já a Pedagogia consiste numa concepção teórico-

prática do fazer da educação no que tange à sociedade e aos indivíduos nela inseridos. A 

reflexão, quando pensada sob esses elementos, transforma-se numa Filosofia da 

Educação. 

 

O que se espera da Filosofia da Educação no currículo do curso de 

formação ao Magistério é que ela realize um trabalho integrador, 
mediante o desenvolvimento de uma reflexão sistemática, metódica, 

rigorosa e crítica sobre as várias dimensões em que se desdobra a 

existência dos sujeitos/educandos. Cabe a essa disciplina destacar os 

aspectos relacionados com a própria condição da existência dos 
educandos e com a natureza simultaneamente teórica e prática do 

processo educativo (SEVERINO, 1994a, p.10). 

 

 

De acordo com as argumentações de Severino, considera-se a Filosofia da 

Educação como a reflexão sistemática sobre as dimensões epistemológicas, 
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antropológicas e axiológicas da condição humana em seu processo de aperfeiçoamento. 

No trabalho antropológico, a Filosofia constrói “a imagem do homem em sua situação 

de sujeito/educando. Integrando as contribuições das ciências humanas [...], o sentido da 

existência do homem [...], apreendido em suas mediações históricas e sociais concretas” 

(SEVERINO, 1994a, p.37-38), do mesmo modo, proporciona ao estudante de 

Pedagogia um refletir filosófico-existencial a respeito da educação.  

Na educação enquanto prática social, a reflexão axiológica faz a Filosofia 

cooperar para o entendimento dos princípios que norteiam e apóiam a atividade 

educativa. “A reflexão filosófica se faz então reflexão axiológica perquirindo a 

dimensão valorativa da consciência e a expressão do agir humano enquanto relacionado 

com valores” (SEVERINO, 1994a, p.34). Nesse sentido:  

 

Cabe-lhe instaurar uma discussão sobre questões que envolvam os 

processos de produção, sistematização e transmissão do conhecimento 
presente no processo específico da Educação... Porque a educação 

pressupõe também a intervenção da subjetividade de todos aqueles 

que se encontram envolvidos por ela... A Filosofia da Educação 
investe no esclarecimento das relações entre a produção do 

conhecimento e o processo de educação. A construção de um sistema 

de saber no âmbito da educação, no estatuto científico da própria 

educação, a natureza interdisciplinar do conhecimento educacional, 
bem como o processo de ideologização presente na teoria e na prática 

da educação, seja, entre outros, os campos da indagação 

epistemológica da Filosofia da Educação (SEVERINO, 1994a, p.38-
39).  

 

Nas argumentações de Severino (1994a), percebe-se a imprescindibilidade da 

Filosofia da Educação no currículo dos cursos de formação de professores. Ela tem a 

função de equipar o futuro docente com os elementos, conceitos e valores que 

proporcionam a reflexão a partir do prisma de sua condição humana, voltada para si e 

para os outros. Isso entra em concordância com o que Teixeira (1978, p.146), reflete ao 

dizer que o “professor [...] tem de ser um estudioso dos mais embaraçosos problemas 

modernos, tem que ser estudioso da civilização, tem que ser estudioso da sociedade e 

tem que ser estudioso do homem; tem que ser, enfim, filósofo” (TEIXEIRA, 1978, 

p.146).  

A práxis educativa consiste num trabalho contínuo que tem em vista a intenção 

de ajudar a transformar em ato a condição humana que o ente biológico primata possui 

em potência. Assim, já parafraseando a tradição aristotélico-tomista de uma forma mais 
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intuitiva, potência seria a capacidade de realização que, quando alcançada, torna-se ato. 

Entende-se, dessa forma, que é por meio do trabalho e outras ações relativas à cultura 

que o homem adéqua à natureza de acordo com seus interesses. É através do 

aperfeiçoamento de sua práxis e por intermédio da educação, enquanto elemento 

essencial, que acontece a transformação do ente biológico em criatura humanizada e 

sociável no processo civilizatório.  

Na ação educativa, as questões relativas às linhas teóricas e experiências 

pedagógicas assustam em alto grau aqueles educadores que insistem em permanecer na 

comodidade de seu tradicionalismo, em que seu papel é o de detentor do conhecimento 

e o incumbido de repassá-lo ao aprendiz. “O ensino tradicional que ainda predomina 

hoje nas escolas se constituiu após a revolução industrial e se implantou nos chamados 

sistemas nacionais de ensino, configurando amplas redes oficiais” (SAVIANI, 2008, 

p.35). Na postura de formação tradicional, o professor estaciona num conservadorismo 

em alto grau na seara da educação contemporânea, o que prejudica o processo formativo 

nos diversos níveis de ensino atuais. Para o Curso de Pedagogia, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais estabelecem no § 2º:  

 

O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, 

investigação e reflexão crítica, propiciará: I- o planejamento, execução 

e avaliação de atividades educativas; II- a aplicação ao campo da 
educação, de contribuições, entre outras, de conhecimentos como o 

filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o 

psicológico, o lingüístico, o sociológico, o político, o econômico, o 
cultural (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006, p.19). 

 

Incentivar a reflexão sobre os diversos temas e problemas que atravessam o agir 

do homem deve envolver a formação do pedagogo. Como exemplos, têm-se os de 

ordem antropológica, ética, estética, sócio-histórica, cultural e outros. Com isso, 

instaura-se a construção da concepção que se contrapõe ao dogmatismo, ao fanatismo e 

à intolerância, desenvolvendo as capacidades de argumentação e discussão de ideias 

explicitamente fundamentadas no processo de transformação do sujeito educando em 

profissional reflexivo e emancipado.  

Ao manter sempre presente o questionamento sobre o que é educação, 

a filosofia busca evitar que ela se torne dogmática ou se transforme 

em adestramento. Por isso é necessário que a formação do pedagogo 

esteja voltada não só para o preparo técnico-científico, mas também 
para a fundamentação filosófica de sua atividade (ARANHA, 2006, 

p.26). 
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Para a construção do pedagogo numa perspectiva ética, existe o amparo legal da 

Filosofia da Educação no Curso de Pedagogia. Seu caráter necessário é assinalado na 

atual LDB. O desenvolvimento desse profissional deve ser pautado pela atuação ética, 

“compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária 

[...]; reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas” 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006, p.08). E, ainda:  

 

[...] identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 
complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 

sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e 

outras; demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 
diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 

faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, 

escolhas sexuais, entre outras (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2006, p.08). 
 

O papel do docente de Filosofia da Educação é muito importante no Curso de 

Pedagogia, ele é o vetor do artifício dialético e complexo na atuação da formação do 

discente. Vale lembrar o pensamento de Gramsci, na ocasião em que propõe a escola 

que pensa a formação da sociedade: “o professor medíocre pode conseguir que os 

alunos se tornem mais instruídos, mas não conseguirá que sejam mais cultos” 

(GRAMSCI, 1988, p.132). 

No processo formativo filosófico, o auxílio dos grandes temas da humanidade é 

relevante no fazer educativo. Como a história pode relampejar no presente com outra 

roupagem, a exemplo da violência que assola a humanidade, é bom perceber os 

acontecimentos que compõem a história do homem relacionada com a sociedade atual. 

O importante é ter o cuidado para não se esquecer dos grandes temas da História da 

Filosofia, da História da Ciência ou da História da Cultura em geral para nortear a 

realidade vigente do sujeito educando, na perspectiva de realização de sua emancipação 

via formação. 

A formação filosófica precisa constantemente relacionar seus elementos com os 

conhecimentos dos demais saberes, já que a formação do discente se faz em conjunto 

com as outras áreas do conhecimento. Outra coisa importante no processo formativo 

filosófico consiste no olhar sobre a educação para a sociedade que se quer construir, 
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objetivando promover a superação da fragmentação do conhecimento, ao trazer para o 

processo formativo elementos da cultura na qual o educando está inserido. Em suma, a 

aprendizagem filosófica não pode acontecer como uma prática expositiva ou conceitual 

ou os dois juntos, ela precisa acontecer como um processo de construção de 

conhecimento emancipador, observando a realidade cultural do educando.  

No processo formativo que prepara o profissional para atuar no Ensino Básico, 

os eixos relativos ao olhar sobre a educação e a sociedade que se quer construir devem 

contemplar o compromisso de um projeto político-pedagógico efetivamente 

democrático. Dessa forma, observar-se-ia uma perspectiva colegiada para a construção 

da escola cidadã – a que constrói sujeitos verdadeiramente emancipados. Existe 

fundamento plausível nos eixos filosóficos para a sistematização do Projeto Político-

Pedagógico quando se objetiva a construção de uma estratégia de administração 

factualmente democrática e participativa que se contraponha às gestões avessas à 

administração colegiada.  

 

O projeto político-pedagógico é marcado por três pilares mestres: (1) 
os fundamentos ético-políticos, que mostrarão as opções adotadas 

pela escola quanto às questões dos valores éticos, políticos, 

religiosos, entre outros, a fim de atender seus objetivos quanto à 
formação do aluno, o qual deverá refletir a visão de homem e de 

sociedade dessa instituição. (2) Os fundamentos epistemológicos, em 

que a escola elegerá como irá se relacionar com o conhecimento, 

como o perceberá e de que forma irá adquiri-lo, definindo a 
concepção pedagógica que norteará suas ações, buscando a 

fundamentação necessária para isso. (3) E os fundamentos didático-

pedagógicos/relações, que demonstrará o que a escola entende como 
sendo o papel do aluno, do professor e de todos os segmentos que 

compõem a comunidade escolar, assim como o que o mesmo oferecerá 

para dar sustentação as ações didático-pedagógicas (BRAGA E 
SEVERINO, 2013, p.55).  

 

O Projeto Político-Pedagógico não pode ser visto apenas como uma exigência 

legal, mas como a mediação que traduzirá as ações que a instituição de ensino 

efetivará para alcançar os seus objetivos. Seguramente, está se falando de um 

trabalho que deve ser feito em equipe e democraticamente, para que ele retrate, de 

fato, a comunidade formativa. Este plano é imprescendivel por orientar as práticas 

educativas que norteiam o fazer educativo das instituições formativas.  
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Um dos estímulos para atingir a elaboração assinalada acima é estabelecer a 

conexão entre teoria e prática, pois de que adianta uma fala pedagógica de 

características construtivistas e ações efetivas que contestam esse discurso? Conservar o 

Projeto Político-Pedagógico e o planejamento da instituição formativa sempre atual é 

sugestão sine qua non para seu bom desempenho. Em vez de atribuir ao discente 

incompetência para aprender, melhor seria repensar os próprios desajustamentos da 

instituição formativa no processo de ensino e aprendizagem. A melhor compreensão do 

aluno sobre qualquer elemento da vida depende de sua base formativa, independente da 

geografia do lugar onde esse processo tiver ocorrido. Nisso, a formação filosófica 

adentra apostando em sua fecundidade no todo do Projeto Político-Pedagógico. “Trata-

se de um campo aberto a variadas iniciativas, criativas e críticas, para a implementação 

de estratégias que possam assegurar a fecundidade da formação filosófica a partir das 

mediações curriculares” (SEVERINO, 2011, p.05). 

 
Os componentes curriculares de cunho filosófico complementam e 

articulam as contribuições formativas de todas as demais disciplinas e 

de todas as demais práticas educativas. Daí até se poder dizer que a 
filosofia, como postura geral de reflexão, atua como uma gestora da 

interdisciplinaridade, na medida em que lhe cabe assegurar uma visão 

integrada de todos os aspectos da existência histórica real dos 

educandos (SEVERINO, 2011, p.05). 
 

Portanto, de acordo com os aspectos mencionados no desenvolvimento do 

presente capítulo, ficaram esclarecidos os elementos que norteiam a formação sobre 

vários aspectos, inclusive quanto à fecundidade da Paideia filosófica nas mediações 

curriculares. Foram explicitados os elementos constitutivos que devem sustentar a 

proposta curricular da Filosofia, no dever ser do processo formativo filosófico, dentro 

de uma proposta curricular humanizadora e cidadã. Entre as falas dos alunos e o dever 

ser do referencial teórico para o qual a Filosofia forma, humaniza, é importante, 

emancipa, dá reflexão crítica, etc., ficou evidente o conceito de formação. 

Nesta investigação, os textos de Severino, de maneira especial, dão o tom 

crítico-avaliativo e o direcionamento da intencionalidade da formação filosófica sobre o 

real, evidente que alinhados epistemologicamente com os outros autores que também se 

põem como sustentação referencial neste estudo. Entre outras observações para o 

Ensino Médio, Severino enfatiza que a Filosofia deve ajudar o aluno “a desenvolver 
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uma forma de apreensão e de vivência da própria condição humana” (SEVERINO, 

2010, p.58). Para o Curso de Pedagogia, entre outras observações, o autor assevera que 

na formação filosófica, deve-se “destacar os aspectos relacionados com a própria 

condição da existência dos educandos e com a natureza simultaneamente teórica e 

prática do processo educativo” (SEVERINO, 1994a, p.10). 

Diante disso, e de acordo com o exposto em todo o transcurso da presente 

investigação, pode-se passar para a outra etapa do estudo: a análise das categorias, pois 

já se têm as falas dos sujeitos no primeiro e segundo capítulos, somadas com as 

considerações das bases teóricas neste terceiro capítulo. Para a análise das entrevistas na 

efetivação do capítulo a seguir, foi necessário recorrer novamente às respostas dos 

entrevistados, comentários de alguns autores e comentários do autor do presente estudo, 

com intuito de fazer o exame das categorias. Nelas, estão intrínsecos problemas que 

envolvem o conceito de formação. 
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CAPÍTULO IV 

 

IMPACTOS SOBRE A FORMAÇÃO FILOSÓFICA DO PEDAGOGO: 

análise das categorias 

 

 

 

Para analisar as entrevistas, recorreu-se ao procedimento de categorização a 

partir das respostas dos entrevistados. Nelas, estão presentes os procedimentos 

relacionados ao processo de formação. Foram selecionados trechos das transcrições de 

cada entrevista que correspondiam mais diretamente às categorias, entre eles, aqueles 

que se relacionaram ao cerne de toda a presente investigação: como ocorreu a 

aprendizagem da Filosofia no nível médio da SEDUC-PA, se ela contribuiu ou não para 

um melhor aproveitamento no Curso Superior de Pedagogia. A partir do conjunto de 

respostas, foram identificadas aquelas que apresentaram, de alguma forma, pontos 

comuns com o conceito de formação no presente estudo.  Neste sentido, identificaram-

se as seguintes categorias/ideias que considerei envolver o conceito de formação: (I) 

Formação Humana/Paideia, (II) Imprescindibilidade da Filosofia/Percepção da 

Importância e da Necessidade da Filosofia, (III) Esclarecimento/ Pensamento Crítico e 

(IV) Fragilidade da Filosofia/Problemas na transposição didática da Filosofia. 

Diante do exposto, apresenta-se o processo de comparação assinalado acima, 

plasmado em quadros mais abaixo, dispostos em colunas, iniciando pela categoria/ideia: 

(I) Formação Humana/Paideia. Nas categorias/ideias, estão elencados os pontos que 

foram levantados a respeito da Filosofia no Ensino Médio da SEDUC-PA e os que 

foram levantados nas falas sobre a Filosofia da Educação no Curso de Pedagogia da 

UFPA. Com isto, observar-se-á, no percurso entre o Ensino Médio da SEDUC-PA e o 

Curso Superior de Pedagogia da UFPA, se o fato dos alunos entrevistados terem tido 

aulas de Filosofia no Ensino Médio ajudou o Pedagogiano (quero dizer: o aluno de 

Pedagogia) a entender os elementos epistemológicos em sua formação filosófica no 

Curso Superior de Pedagogia. 
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4.1 Formação Humana/Paideia 

1ª CATEGORIA 

Formação Humana/Paideia  

 

Fala dos Sujeitos – Ensino Médio 

 

Fala dos Sujeitos – Curso Superior 

(ALUNA-A) 

 (A Filosofia) fala da construção da 

humanidade em nós (humanos). 
(A Filosofia) me fez desenvolver outras 

formas de pensamento que eu não conseguia 

captar. Mas ela (a Filosofia) estimula os 
alunos à compreensão de mundo, trata da 

formação de pessoas melhores. 

(ALUNA-A) 

(Na Filosofia da Educação), quando falamos da 

antiguidade, vamos observar esse acontecimento 
através de uma análise diferente de outras 

disciplinas que vimos no curso. Na formação 

acadêmica da Filosofia da Educação, estudamos 
os mitos gregos e falamos sobre os aspectos deles 

na sociedade e seus contextos. 

(ALUNO-B) 

O subjetivo é muito valorizado e discutido 

na Filosofia. A Filosofia propicia reflexão a 
respeito da existência, ela reflete sobre o ser 

humano na vida em sociedade. 

 

(ALUNO-B) 

A Filosofia e a Filosofia da Educação, ambas 

estão ligadas na escola à área da formação. Em 
relação à família e a escola, uma complementa a 

outra, acho que você não tem como não comparar 

o aluno como um filho, a relação é a mesma. 
Assim deveria acontecer de fato, pois a 

complementação da família é a escola. 

(ALUNO-C) 

Ela (a Filosofia) auxilia no afastamento dos 

nossos instintos nocivos. 

(ALUNO-C) 

(A Filosofia da Educação) dá um amplo olhar 

sobre as outras disciplinas e isso é essencial no 
Curso. 

(A Filosofia) proporciona o entendimento sobre a 

vida, e isso vai ajudar na minha prática 

pedagógica. 

(ALUNA-D) 

 

NADA CONSTA 

(ALUNA-D) 

Filosofia e Filosofia da Educação estão juntas no 
desvelamento do mundo, essas duas disciplinas 

andam juntas [...]. Tudo isso é pedagógico. A 

Filosofia da Educação facilita a visão pedagógica 
no estudante de Pedagogia. 
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QUADRO-13: categoria referente às falas dos alunos - sujeitos da pesquisa. 

 

O que a Filosofia tem a ver com a Formação Humana/Paideia? Ora, a forma 

filosófica de conhecimento consiste em algo genuíno enquanto exercício da humanidade 

no ser humano. “Deu para compreender [...] sobre a diferença do que é ter ações 

humanizadas e instintivas” (ALUNA-E, falando do Ensino Médio). A criatura humana 

precisa do processo formativo para se perceber como um ser no mundo, que busca, no 

processo civilizatório, a permanência da espécie, ou seja, o processo formativo consiste 

na transformação do ser humano em um ser cultural. “A gente aprende a ter uma relação 

com o próximo, aprendendo e entendendo o outro” (ALUNA-E, falando do Curso 

Superior).  

O encontro com o conhecimento no processo de sua construção é um fator 

singular para a formação da consciência crítica, emancipada e cidadã. O processo 

formativo filosófico consiste num fecundo espaço no qual se instala a práxis 

pedagógica, mas orientada por uma ideia de homem, uma compreensão de 

conhecimento e uma conceituação política. “A formação humana torna o homem 

humano. A formação é constituidora da humanidade no humano. Há germes de 

humanidade que é necessário desenvolver de certa maneira: cultivar na direção da 

realização da humanidade” (LORIERI, et al., 2009, p.04).  

Nas falas dos alunos de ambos os níveis, o reconhecimento da função formativa 

da Filosofia é recorrente. Tem-se clareza de que o processo de formação humanística 

perpassa pelo intuito de humanizar o ser humano no sentido de torná-lo crítico e 

consciente do seu papel na sociedade, de que a criatura humana precisa do processo 

(ALUNA-E) 

Deu para compreender [...] sobre a diferença 
do que é ter ações humanizadas e 

instintivas.  

(A Filosofia) dá um pouco mais de liberdade 
ao aluno. Ela me ajudou a pensar sobre a 

sociedade. A Filosofia me fez refletir sobre 

a vida. 

(As aulas de Filosofia) contribuíram 
bastante em questões sociais, questões da 

história, da sociedade, dos costumes. 

(ALUNA-E) 

(A formação filosófica) é uma descoberta da 
sensibilidade da gente, abrindo novos horizontes. 

(A Filosofia da Educação consiste num) [...] 

modo organizado para estabelecer ações. A gente 
aprende a ter uma relação com o próximo, 

aprendendo e entendendo o outro. 

Quando a gente deu Filosofia da Educação, a 

gente trabalhou Pedagogia da Autonomia do 
Paulo Freire, é um livro que sensibiliza muito a 

gente como profissional da educação. A gente 

para um pouco e pensa sobre aquilo, tipo: os 
costumes, o modo de pensar de cada um. 
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formativo para se perceber como um ser no mundo, que busca, no processo civilizatório, 

a permanência da espécie, ou seja, o processo formativo consiste na transformação do 

ser humano em um ser cultural numa perspectiva humanizadora.  

 

 

4.2 Imprescindibilidade da Filosofia/Percepção da Importância e da 

Necessidade da Filosofia 

 

 

2ª CATEGORIA  

Imprescindibilidade da Filosofia/Percepção da Importância e da Necessidade da 

Filosofia 

 

Fala dos sujeitos – Ensino Médio 

 

Fala dos sujeitos – Curso Superior 

(ALUNA-A) 

A Filosofia é necessária porque foi através dela 

que eu pude formular uma melhor compreensão 
da minha própria vida. Ela foi útil também para 

minha redação do Enem. A partir das 

indicações de ferramentas como filmes para 

sala de aula, que o professor considerava útil 
para que tivéssemos um bom entendimento para 

o preparatório do vestibular, isto me deu 

habilidade para fazer uma boa redação. 
A Filosofia é necessária porque nos ajuda a 

formar opiniões baseadas em pensadores, a 

gente pode concordar e discordar das etapas das 

reflexões, mas é bom conhecer esses 
pensamentos. 

 

(ALUNA-A) 

É bom a gente saber como surgiu o 

desenvolvimento da sociedade, como os 
pensadores antigos desenvolveram a 

Pedagogia e a origem de onde surgiu. Então, 

tudo isso eu vim aprender com a Filosofia da 

Educação, mas muito por minha conta. 
Filosofia da Educação é importante porque é 

nela que vamos ver alguns aspectos do 

surgimento da Pedagogia na sociedade e 
formação do professor. Quando falamos da 

antiguidade, vamos observar esse 

acontecimento através de uma análise  

diferente de outras disciplinas que vimos no 
curso.  

Ela (a Filosofia da Educação) veio no 1º ano, 

mas poderia ter vindo em qualquer período 
dentro do nosso curso. 

(ALUNO-B) 

As aulas de Filosofia foram muito importantes 

no início, já que eu não era acostumado com a 

parte da reflexão. 
Embora a Filosofia fosse considerada chata pela 

maioria dos alunos, era necessária pela reflexão 

sobre a vida, sobre a humanidade dos seres 
humanos, mas que não é algo automático, como 

a maioria das disciplinas. Considero a Filosofia 

muito importante, justamente, pela análise da 
sociedade, pela análise do que é belo. 

(ALUNO-B) 

A Filosofia da Educação é relevante pela 

reflexão que proporciona a discussão de 

outros temas importantes, a começar pela 
carreira do pedagogo. 

(A Filosofia da Educação) foi importante 

especialmente para mim, pois tirei dúvidas de 
como trabalhar a formação com as crianças. 

A Filosofia da Educação, embora tenha tido 

alguns percalços durante o decorrer do curso 
ministrado, foi importante para a reflexão. 
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QUADRO-14: categoria referente às falas dos alunos - sujeitos da pesquisa. 

 

A forma filosófica de conhecimento é necessária na formação do sujeito 

aprendiz? Ora, por meio das entrevistas com os sujeitos alunos, ficou demonstrado que 

a formação filosófica é necessária no caminho que vai do Ensino Médio da SEDUC-PA 

ao Curso Superior de Pedagogia da UFPA. As falas identificaram que o ser humano 

passa a ter um olhar mais rebuscado sobre os elementos que envolvem a realidade 

concreta. “Embora a Filosofia fosse considerada chata pela maioria dos alunos, era 

necessária pela reflexão sobre a vida, sobre a humanidade dos seres humanos, mas que 

não é algo automático, como a maioria das disciplinas” (ALUNO-B, falando sobre o 

Ensino Médio).  

A formação filosófica ajuda na compreensão do ambiente sociopolítico que o 

sujeito educando está envolvido, em sua realidade cultural. Ela consiste num 

conhecimento privilegiado para a carreira profissional, pois proporciona a possibilidade 

de outros olhares, por estar envolvida diretamente no aperfeiçoamento da prática da 

humanidade e formação humana no ser inacabado que consiste o homem, e no 

desenvolvimento de suas potencialidades para o aperfeiçoamento em todos os sentidos 

da realidade concreta, pois, no limite, toda Pedagogia consiste numa Filosofia. “A 

(A Filosofia) é importante porque permite a 
reflexão do sujeito como um todo e não em 

parcelas, como em algumas disciplinas mais 

técnicas. 

Eu acho importante a Filosofia e a Filosofia 
da Educação, ambas promovem a reflexão. 

(ALUNO-C) 

(A Filosofia) contribuiu de forma significativa 
no êxodo social que estou inserido, quem sou 

eu e quem eu era [...]. O ser humano necessita 

de educação. 

 

(ALUNO-C) 

Sem a Filosofia eu não consigo ver o curso. 
Tenho consciência que a Filosofia da 

Educação é essencial por ter base na vida em 

sociedade e acho que ela é uma disciplina 
salvadora das mentes. 

Eu acho que a Filosofia deveria estar dentro 

de qualquer curso superior, independente da 
área. 

(ALUNA-D) 

Sei que ela (a Filosofia) é importante, tenho 
consciência disso. Considero indispensável a 

Filosofia na formação do Ensino Médio para a 

gente saber refletir, mas nem todo mundo sabe 
ministrá-la. 

(ALUNA-D) 

 

NADA CONSTA 
 

(ALUNA-E) 

NADA CONSTA 

(ALUNA-E) 

NADA CONSTA 
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Filosofia da Educação é relevante pela reflexão que proporciona a discussão de outros 

temas importantes, a começar pela carreira do pedagogo” (ALUNO-B, falando do Curso 

Superior. 

Na pesquisa de campo, identificou-se que a Filosofia enquanto formação 

humana consiste na ação que compreende um esforço epistemológico de elucidação de 

elementos da vida concreta. Como no exemplo do Ensino Médio: “A Filosofia sugere 

uma reflexão intensa da vida. Ela (a Filosofia) fala da construção da humanidade em 

nós (humanos)” (ALUNA-A, falando do Ensino Médio).  

As falas dos sujeitos alunos e o referencial teórico escolhido para dar 

sustentação epistemológica para este estudo estão de acordo sobre a importância da 

Filosofia na humanização do ser humano. “A cultura abrange a instrução e vários 

conhecimentos e talvez, por essa razão, ela envolve um trabalho professoral [...] de 

direção, de governança ou de guia para a vida. Tudo isto é formação humana, ou 

educação, para Kant” (LORIERI, et al., 2009, p.04).  

Diante disso, a Filosofia é imprescindível na ajuda para que o ser humano tenha 

o aparelhamento correto para conhecer o mundo de um modo mais pormenorizado, 

crítico e reflexivo. O local singular para acontecer o referido aparelhamento é a 

educação. Pela educação, o ser humano se torna mais humanizado. Desse modo, a 

formação vai aperfeiçoando um ser que, por sua própria natureza, é incompleto e 

inacabado. Diante do exposto, os alunos e o categorial teórico do presente estudo estão 

de acordo sobre a imprescindibilidade da forma filosófica de conhecimento na formação 

do sujeito aprendiz. “Dada essa historicidade radical de nosso existir, nosso modo de ser 

não é uma realidade pronta, mas um contínuo devir, um permanente vir-a-ser, um 

processo de construção, impondo-se a necessidade da formação” (SEVERINO, 2010, 

p.58).   
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4.3 Esclarecimento/Pensamento Crítico 

3ª CATEGORIA  

Esclarecimento/Pensamento Crítico 

 

Fala dos Sujeitos – Ensino Médio 

 

Fala dos Sujeitos – Curso Superior 

(ALUNA-A) 

A Filosofia sugere uma reflexão intensa da vida. 

Lembro de uma aula em que o professor nos 

indagou qual o motivo de sentarmos sempre no 
mesmo lugar na sala de aula e se sempre 

questionávamos porque tínhamos que escovar os 

dentes todos os dias ou se praticávamos essa 
ação sem questionar. Daí em diante, a discussão 

rolava e acabávamos entrando na Filosofia. Se 

fosse sempre assim seria ótimo, mas quando ele 
entrava com o texto era um “balde” de água fria 

na galera. Mas de qualquer forma, a Filosofia 

contribuiu no fato de elaborar melhor meu 

pensamento, a partir das indicações de livros e 
filmes que o professor levava para sala de aula. 

O que ficou disto tudo foi que compreendi que a 

Filosofia nos ensina que quando valoramos os 
acontecimentos é porque estamos dando sentido 

a eles. A vida é assim… 

(ALUNA-A) 

Através da Filosofia da Educação, a gente vai 

aprender como surgiram as teorias da 

Pedagogia, ela dá complemento para outras 
disciplinas dentro do Curso de Pedagogia. 

Nela (a Filosofia da Educação), podem-se ver 

como alguns pressupostos são utilizados para 
explicar o cotidiano do homem da antiguidade. 

 

 

(ALUNO-B) 

 

(A Filosofia) me faz pensar, ir além do que eu 

estava lendo (ALUNO-B). 

(ALUNO-B) 

A Filosofia e a Filosofia da Educação, ambas 

proporcionam a reflexão do cotidiano. 
A Filosofia da Educação, no Curso de 

Pedagogia, aqui da UFPA, proporcionou 

diferentes olhares, diferentes formas de fazer 
uso da Filosofia. Nós (alunos) tínhamos que ler 

e reler realmente os textos para poder entender. 

 

(ALUNO-C) 

A Filosofia mostra como a gente deve se adaptar 
ao mundo, mas de forma crítica, para preservar a 

espécie. Graças à Filosofia, eu consegui ter uma 

visão maior, consegui enxergar a educação, 

saúde, esporte e outras coisas. 
As aulas de Filosofia serviram para refletir sobre 

o mundo, ter o senso crítico, pois sem Filosofia 

não teríamos o senso crítico aguçado. Por mais 
chata que ela seja, sem ela, não sei como ficaria. 

(A Filosofia) contribuiu sim, como lhe falei... eu 

não fiquei preso em Português e Matemática, 
consegui ter uma visão maior do todo. (A 

Filosofia) também me deu liberdade para 

enxergar o sistema de classes, de que forma o 

(ALUNO-C) 

A forma como a professora deu a entender, a 
disciplina Filosofia da Educação busca 

construir no aluno o senso crítico, através dos 

textos, levando esse mesmo aluno a se perceber 

no meio ao qual pertence. Algumas disciplinas 
como Currículo e Ensino para você 

compreender melhor precisa de Filosofia da 

Educação, pena que eu tive Currículo e Ensino 
antes da Filosofia da Educação. 
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QUADRO-15: categoria referente às falas dos alunos - sujeitos da pesquisa. 

 

A formação filosófica proporciona o pensamento crítico? Ora, o processo de 

formação filosófica perpassa pelo intuito de humanizar o ser humano no sentido de 

torná-lo crítico, consciente do seu papel na sociedade e com maior emancipação frente à 

realidade concreta, também recheada de diversas formas de violência. “A Filosofia 

mostra como a gente deve se adaptar ao mundo, mas de forma crítica, para preservar a 

espécie” (ALUNO-C, falando do Ensino Médio). 

O ser humano compreende a realidade quando ele a instaura como espaço de 

convivência do animal que assumiu e compreende sua condição humana. O processo 

formativo “deve ter em mira a formação humana plena e a compreensão da totalidade 

do real: o real humano, seu lado antropológico, e o real social, a consideração do 

educando como um ser de relações: consigo mesmo, com o outro, a sociedade e a 

natureza” (PEREIRA, 1994, p.72). À medida que a formação dessa criatura deixa de 

capital age, em que meio estou inserido, entre 
outras coisas. 

(ALUNA-D) 

O que deu para entender é que a Filosofia faz a 

gente refletir nossa existência. A Filosofia ajuda 

a gente a pensar, ela proporciona a reflexão. 

(ALUNA-D) 

É aquilo que eu disse, a gente deve ter o 

discernimento sobre as questões entorno da 

sociedade, saber compreender [...]. A Filosofia 
está ligada com a Educação e vice-versa, essas 

[...] andam juntas, por andarem juntas, a gente 

acaba sabendo lidar e entender os fatos da vida. 

A Filosofia da Educação vai levantando 
questões acerca dos problemas da Educação, 

estudando tudo. (Ou seja), facilita a visão 

pedagógica no estudante de Pedagogia. O 
pedagogo deve levar isso consigo: a 

compreensão dos fatos, tudo isso. Com a 

Filosofia da Educação, refletimos sobre 

questões entorno da sociedade. 

(ALUNA-E) 

A Filosofia permitiu abrir um pouco mais a 

mente, ter um pouco mais de emoção, 

sentimento, conhecer-me e conhecer o outro. As 
aulas de Filosofia contribuíram para eu perceber 

minha realidade. Deu para compreender 

questões pessoais e familiares. 

A Filosofia permitiu [...], não só (compreender 
as) exigências teóricas (do Curso Superior, mas 

também) aquela pressão, por exemplo, dos 

vestibulares, (e) daquelas matérias exatas. 

(ALUNA-E) 

A disciplina (Filosofia da Educação) busca 

ampliar a visão sobre os caminhos que 

envolvem a formação do aluno de Pedagogia 
em sua gestação acadêmica. A Filosofia da 

Educação nos ajuda ter a compreensão de como 

vivemos em sociedade. 
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realizar sua práxis, o homem passa a se distanciar de sua condição humana, 

demonstrando falhas no processo formativo. Claro, partindo do pressuposto de que à 

medida que o ser humano conhece mais ele realiza sua condição humana. O contrário 

disso seria ele se aproximar de seu estado inicial de indivíduo puramente natural e das 

ideologias nocivas ao bem comum, o que aconteceria, por exemplo, nos fenômenos de 

violência dentro das instituições formativas como a escola e a família. “A formação é 

constituidora da humanidade no humano. Há germes de humanidade que é necessário 

desenvolver de certa maneira: cultivar na direção da realização da humanidade” 

(LORIERI, et al., 2009, p.04). Há uma imperiosa necessidade do conhecimento na vida 

do ser humano no sentido de maior humanização. 

 

Daí sua importância para a existência e a imperiosa necessidade de se 
transformar a estratégia pedagógica em esforço de universalizar o 

poder intencionalizador do conhecimento, de modo que todos os 

sujeitos se dêem conta dos sentidos que redirecionariam sua ação na 
linha de maior humanização (SEVERINO, 2001b, p.12). 

 

O problema é que, na vida, o ser humano tem que tomar decisões, seja no 

esclarecimento ou na ignorância. Em vista disso, vale mostrar, sem detalhar, um caso de 

violência ocorrida no Ensino Básico Estadual Paraense, cometida pelo próprio sujeito 

educando.   

 

Um aluno identificado apenas como R.S.S, de 16 anos, atirou no 

vigia Antônio Carlos Coelho, 58 anos, na tarde desta sexta-feira 
(13), dentro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Príncipe da Paz, localizada na Rua Principal do Curuçambá, em 

Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O vigilante faz 

parte do quadro de funcionários da Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc) [...]. Segundo a Secretaria de Educação (Seduc), 

o vigilante teria pedido para o aluno voltar para a sala de aula, 

para assistir a aula. Irritado, o aluno saiu da escola e em seguida 
voltou, pulou o muro e disparou contra o vigilante (DIÁRIO DO 

PARÁ, 2015). 

 

Nas operações mentais que o ser humano faz no transcurso da vida, entra em 

cena o desejo que pede sempre uma realização, a vontade que funciona como uma ação 

de decisão, justificando a necessidade do apoderamento da razão humana (faculdade de 

compreender) pela formação. A formação proporcionaria, por exemplo, a opção da 

escolha esclarecida de o ser humano afastar-se de ideologias nocivas ao bem comum, 



104 

 

emancipando-se no processo de humanização em graus. Aí está a importância da 

formação que, além de realizar o humano, o aperfeiçoa, na medida em que este vai 

conhecendo.  

Quanto mais o indivíduo passa pelo processo formativo, mais ele conhece, 

diminuindo as probabilidades de erro nas decisões devido o aumento de seu capital de 

conhecimento, emancipando-se no processo de humanização em graus. Na hipótese de 

escolher o que não lhe é compreensível, pode incorrer no mau uso da liberdade. Deste 

modo, o poder de escolha aumenta com os diversos níveis formativo-culturais que o ser 

humano passará na trajetória da vida: educação familiar, trabalho, escola, formação 

acadêmica e outros. “A forma como a professora deu a entender, a disciplina Filosofia 

da Educação busca construir no aluno o senso crítico, através dos textos, levando esse 

mesmo aluno a se perceber no meio ao qual pertence” (ALUNO-C, falando sobre a 

Filosofia da Educação). 

Diante do exposto, o relatado pelos alunos e o categorial teórico deste estudo 

“bateram o martelo”. Eles convergem no que tange ao poder de esclarecimento e senso 

crítico que a formação filosófica proporciona na formação do ser humano sobre os 

diversos setores da realidade concreta: escola, família, trabalho, os diversos modos da 

banalização da violência e outros. “A filosofia não é de modo algum uma simples 

abstração independente da vida. Ela é, ao contrário, a própria manifestação da vida 

humana e a sua mais alta expressão [...]. Traduz o sentir, o pensar e o agir do homem” 

(BASBAUM, 1978, p.21).  

 
Num mundo de atrocidades, de desumanização e de banalização da 

violência, em que o clima político e ideológico não parece a nosso 

favor, a educação torna-se ainda mais necessária impondo-se a tarefa 
de construção de um projeto educativo libertador, contra-ideológico, 

desmascarando, denunciando, desvelando a realidade opressora 

(SEVERINO,1998b, p.89).  

   

Os elementos basilares da formação filosófica podem dar criticidade ao sujeito 

aprendiz na medida em que ela é colocada no fazer educativo como mediadora na 

constituição do ser humano rumo ao aperfeiçoamento de sua humanidade. Todavia, 

quando se adota técnicas e práticas funcionalistas e cientificistas no currículo, tanto da 

Filosofia para o Ensino Médio como da Filosofia da Educação no Curso de Pedagogia, 
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elas podem perder finalidade e se esvaziar por serem relegadas a um espaço mais 

reduzido na grade institucional dos referidos cursos.  

 

 

4.4 Fragilidade da Filosofia/Problemas na Transposição Didática da Filosofia 

 

4ª CATEGORIA  

Fragilidade da Filosofia/Problemas na transposição didática da Filosofia 

 

Fala dos Sujeitos – Ensino Médio 

 

Fala dos Sujeitos – Curso Superior 

(ALUNA-A) 

Filosofia no Ensino Médio é uma disciplina 

difícil de entender, exige muita disposição e 
força de vontade do aluno, que nessa fase da 

vida está mais disposto ao que dá menos 

trabalho. A Filosofia não é algo trivial, 
requer sacrifício, além de ser muito enjoada 

para os jovens. Os textos de Filosofia no 

Ensino Médio não são convidativos, dão 

sono. 

 

(ALUNA-A) 

Não vou falar em nomes, mas aqui tem quem 

pense que a disciplina é sua, fazendo e 
desfazendo sem ensinar nada, usa termos que 

ninguém compreende. O que sei aprendi 

pesquisando, mas na hora de avaliar o rigor é 
total, como se aprendêssemos alguma coisa nas 

suas aulas, faltou consistência teórica docente na 

disciplina. Uma coisa que me chama atenção no 

Curso de Pedagogia são as aulas. Aqui, elas são 
quase exclusivamente expositivas, ou seja, 80% 

delas são aulas expositivas. Pensa... a Filosofia da 

Educação com quem ministra a mesma sendo um 
pouquinho insuportável e com pouca didática?  

A gente chega meio desmotivada 7:30 da manhã 

com sono para ficar ouvindo o tempo todo, não é 

algo muito dinâmico. 

(ALUNO-B) 

Eles (os alunos) achavam chato por serem 

expositivas as aulas (de Filosofia) e ainda 

tinham que expor trabalhos. A professora de 
Filosofia era a única do Ensino Médio que 

trabalhava dessa forma. 

A Filosofia vinha na contramão do que os 

alunos queriam [...]. Para a maioria deles 
(alunos), a disciplina era inferior. Os alunos 

faltavam às aulas de Filosofia porque 

achavam que não iriam ser reprovados. (Em 
relação às aulas de Filosofia) têm pessoas 

(alunos) que tem mais dificuldade, que são 

pessoas caladas, que, apesar de abordado 

algum tema que seja de seu interesse em sala 
de aula, elas não vão se manifestar. 

(ALUNO-B) 

Na Filosofia da Educação, o método de aula é um 

tanto quanto complicado para a nossa 

compreensão. A disciplina vem logo no primeiro 
ano do curso, vai exigindo subsídios que não 

tivemos no Ensino Médio com a Filosofia. O 

aluno tem preguiça de pensar, e eu me incluo 

nessa afirmação. 
Aqui, no Curso de Pedagogia, na conversa da 

professora, ela deve ter percebido que nós 

tínhamos dificuldade de achar a tese dos autores 
no texto. A metodologia das duas professoras, 

tanto no Ensino Médio como aqui no Superior, 

era muito expositiva, isso tornava a aula chata. 

 

(ALUNO-C) (ALUNO-C) 
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QUADRO-16: categoria referente às falas dos alunos - sujeitos da pesquisa. 

 

A transposição didática da forma filosófica de conhecimento apareceu como um 

problema nas falas dos sujeitos alunos. “No 3º ano […], fiquei mais desligada das aulas, 

dá até raiva em lembrar as aulas, eu ficava voando nas aulas de Filosofia e precisava 

fazer o vestibular” (ALUNA-E, falando do Ensino Médio). Por que o fazer educativo da 

A professora era legal, mas no geral, as aulas 
eram expositivas e, em sua maioria, chatas, 

cansativas e até confusas. Fora a falta de 

didática docente, a Filosofia não contribuiu 
mais porque a carga horária no ensino médio 

é bem pequena, poderia ser bem maior por 

ser uma disciplina crítica, assim como 

Sociologia, ambas deveriam ter uma carga 
horária maior. 

Na maioria das aulas de Filosofia que eu tive, 

a vontade era de ir embora por conta da 
chatice das aulas. Elas (as aulas de Filosofia) 

melhoraram a partir do momento em que 

temas do meu cotidiano foram (abordados). 

Não gostei muito da metodologia da professora, 
mas quanto à disciplina achei muito legal. 

Filosofia da Educação requer trato para torná-la 

clara ao aluno. Quando ela (Filosofia da 
Educação) não é bem trabalhada, prejudica a 

compreensão de outras disciplinas que precisam 

dela para serem entendidas. 

(ALUNA-D) 

As aulas não eram nem um pouco 

prazerosas, eram assuntos chatos: falavam da 
natureza humana e por aí vai.  

O professor atuava apenas como mensageiro; 

aquele que lia bem se dava melhor. O que eu 
aprendi foi mais quando eu fiz cursinho.  

A forma de trabalho do professor, o jeito dele 

trabalhar a Filosofia não agradava muito os 
alunos. Sua prática de ensino não mudava, 

era sempre conteúdo em cima de conteúdo, 

tudo expositivo e com muita leitura. 

(ALUNA-D) 

A verdade é que na Filosofia da Educação a gente 

vê um apanhado geral. Vimos muita coisa, sem 
aprofundar nada. Muita leitura em sala de aula, e 

pouca explicação que nos deixasse esclarecidos. 

(ALUNA-E) 

Eu não tive apenas um professor de 
Filosofia, fiz o Ensino Médio em duas 

escolas Estaduais. Durante o meu Ensino 

Médio, muito me marcaram as aulas no 1º e 

2º anos acho que participei mais, o professor 
era mais participativo nesta questão, ele 

cantava, tocava, levava músicas, poesias e 

pensamentos, fiquei triste quando soube que 
logo depois que saí da escola, ele também 

saiu. No 3º ano não foi tanto, fiquei mais 

desligada das aulas, dá até raiva em lembrar 
as aulas, eu ficava voando nas aulas de 

Filosofia e precisava fazer o vestibular. 

 

(ALUNA-E) 

Não sei se foi o método do professor, que 
considerei pouco eficiente na transmissão de 

conhecimento. E nem sei direito se o que vimos 

de Educação foi o suficiente. Para falar a verdade, 

não sei se eu interpretei mal, mas eu esperava ter 
mais Filosofia no curso, mais autores de Filosofia 

que discutissem o que seria realmente a Filosofia 

da Educação. O que eu aprendi (sobre a Filosofia 
da Educação) busquei fora, porque o professor 

deixou a desejar. 
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Filosofia na sua práxis pedagógica não é um momento prazeroso de estudos? “Fora a 

falta de didática docente, a Filosofia não contribuiu mais porque a carga horária no 

Ensino Médio é bem pequena, poderia ser bem maior por ser uma disciplina crítica, 

assim como Sociologia, ambas deveriam ter uma carga horária maior” (ALUNO-C, 

falando do Ensino Médio). A impressão é que tanto quem ensina na Educação Superior 

quanto o responsável pelo fazer educativo da Filosofia no nível médio colocam-se na 

condição de transmissor da ideologia dominante.  

 

Até que ponto um professor e um aluno de filosofia testemunham sua 

desordem interior? Até que ponto a conservam? Em que condições o 
fazem, a partir do momento em que a filosofia se converte numa 

disciplina ou num corpus de conhecimento transmitidos e adquiridos 

no interior de uma instituição estatal? (CHAUÍ, 1982, p.5). 

 

Na medida em que existem exemplos de professores que agem muito mais como 

sujeitos complicadores da reflexão do educando do que impulsionadores da criticidade, 

alienando o sujeito aprendiz, esses profissionais se colocam como os detentores do 

conhecimento, e obviamente incorporam a personificação do poder deixando a aula 

chata e cansativa.  

 

Não vou falar em nomes, mas aqui tem quem pense que a disciplina é 

sua, fazendo e desfazendo sem ensinar nada, usa termos que ninguém 
compreende. O que sei aprendi pesquisando, mas na hora de avaliar o 

rigor é total, como se aprendêssemos alguma coisa nas suas aulas, 

faltou consistência teórica docente na disciplina (ALUNA-A, falando 
do Curso Superior). 

______________________________________________________ 

 

No geral, as aulas eram expositivas e, em sua maioria, chatas, 

cansativas e até confusas (ALUNO-C, falando do Ensino 

Médio). 

 

 Isso pressupõe uma analogia na qual os educandos estão compelidos a disputar 

entre si as competências que os põem no mesmo patamar ocupado pelo responsável pelo 

fazer educativo da Filosofia. “Até que ponto um professor e um aluno de filosofia 

testemunham sua desordem interior? Até que ponto a conservam?” (CHAUÍ, 1982, 

p.05). Ao invés desse professor filosofar com os seus alunos em sala de aula, fazendo 

do encontro com o conhecimento filosófico um momento privilegiado de estudos, 

abandona a condição de mediador da construção do conhecimento e vira um professor 
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insuportável, como resultado há o desencontro (docente e discente) em sala de aula. 

Parafraseando Nietzsche (2011) de uma forma mais intuitiva, na provocação aos poetas 

em Assim Falou Zaratustra, seria como se os professores, nesta postura, turvassem as 

águas para que pareçam profundas ao usarem termos isolados em sala de aula. 

A razão de ser da escola é a formação do aluno. O dever do professor é estimular 

o desenvolvimento intelectual e cognitivo do sujeito educando, por isso, ele deve estar 

em sala de aula como um o facilitador do conhecimento, não como um complicador 

deste. Esta postura docente é infeliz para o aprendiz do Ensino Básico, não é fecunda 

para a construção do licenciado pleno e não reverbera em bons frutos em qualquer nível 

formativo. Mascarar a falta de capital intelectual ao passar por conhecedor do que é 

difícil para parecer inteligente, é ingenuidade no professor, evidencia problemas na 

transposição didática pela ilusão de forjar aquilo que não sabe, sinalizando problemas 

na formação superior. 

Por fim, quando a práxis educativa deixa a condição de mediação, forçando os 

discentes a dialogarem com o próprio professor e não com o conhecimento em sala de 

aula, o fazer educativo da Filosofia passa de construção para transmissão do 

conhecimento. Com a instalação da especialização do conhecimento, a formação 

filosófica no fazer docente pode estar se transformando num saber especializado 

enquanto disciplina no Ensino Médio e no Curso Superior. Dessa forma, a Filosofia 

perde sua condição de dimensão interdisciplinar na integração dos outros saberes. O 

espaço do saber fica dominado pela fragmentação do conhecimento: filosofia, ciências 

humanas e ciências especiais. A provocação epistemológica paira em religar esses 

saberes na formação do sujeito aprendiz.  

Vale relembrar que a intenção primordial da presente investigação foi saber 

como está a formação filosófica no Ensino Médio da SEDUC-PA, na verificação de sua 

internalização enquanto subsídio na formação filosófica do pedagogiano da UFPA. 

Todavia, no estudo de caso, apesar de o pesquisador enveredar na pesquisa de campo já 

munido de hipóteses que o orientarão preliminarmente no decorrer da investigação, 

elementos não esperados poderão aparecer, possibilitando outros conhecimentos por 

meio dos dados encontrados.  

Neste sentido, percebeu-se na formação filosófica da SEDUC-PA (apontado pela 

fala dos alunos) a falta de integração entre o docente e o discente no envolvimento 



109 

 

efetivo do fazer educativo filosófico. Estes professores, em sua grande maioria (maioria 

absoluta) são oriundos do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFPA, 

mesmo curso (e instituição) no qual o autor deste estudo também se graduou. Vale 

observar que somente a professora-E possui Licenciatura Plena em Filosofia pela 

Universidade do Estado do Pará-UEPA, onde não existe Bacharelado em Filosofia. 

 
Nossos cursos superiores de Filosofia, com honrosas exceções, não 

cultivam os espíritos com vocação de educador e desestimulam a 

dimensão educacional da Filosofia. Ao mesmo tempo, promovem uma 

divisão do trabalho, altamente prejudicial para a própria Filosofia: 
uma seria a natureza lógica da produção do saber filosófico, e outra 

seria a lógica da circulação do saber filosófico. Tal distinção impede a 

compreensão da lógica intrinsecamente educativa da Filosofia, que faz 
parte dela mesma, através de toda sua história, nos seus textos, na sua 

prática (GALLO & KOHAN, 2000, p.181). 

  

Como não se tratou de entrevistar os alunos do Curso de Filosofia da UFPA, no 

presente estudo, não se pode afirmar que o problema da transposição didática no fazer 

educativo da Filosofia no Ensino Médio da SEDUC-PA (apontado pelos alunos) esteja 

na formação inicial da maioria absoluta dos professores, sujeitos da pesquisa. Entende-

se como relevante observar que, antes da chegada ao Ensino Médio da SEDUC-PA, o 

aluno não tem contato com a Filosofia nos ambientes formativos desta Secretaria de 

Estado, e tudo o que não é comum pode causar estranheza ao sujeito aprendiz. 

Caso outros elementos não esperados tenham aparecido na pesquisa de campo e 

este estudo não assinalou, fica como sugestão para aprofundamento de outros 

pesquisadores que se interessarem pelo assunto, pois a intenção primordial da presente 

investigação foi à questão de como está a formação filosófica no Ensino Médio da 

SEDUC-PA, na verificação de sua internalização enquanto subsídio na formação 

filosófica do aluno de Pedagogia da UFPA. 

 Diante dos resultados da presente investigação e à luz dos subsídios dos 

referenciais teóricos, reflete-se, nas conclusões e perspectivas deste estudo, sobre a 

dimensão pedagógica da Filosofia, sua condição de Paideia e sua fecundidade na 

formação dos profissionais da educação. Além disso, são observados assuntos que 

apareceram durante o processo de confecção do estudo, a exemplo dos dois tempos de aula 

dado à Filosofia no Ensino Médio, o peso dos livros didáticos, as aulas de Filosofia não serem 

atrativas aos alunos, entre outros. Sustentou-se que a Filosofia transforma-se em Paideia 
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quando se faz Pedagogia no processo formativo, pois a condição para a adequada 

prática profissional dos educadores, entre outros elementos de sua formação, está nos 

recursos conceituais, esclarecedores e valorativos da Paideia filosófica, sustentando a 

imprescindibilidade da Filosofia na formação do Pedagogo e no Ensino Médio, 

confirmada pelos alunos entrevistados neste estudo. 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 

No que diz respeito ao contraste entre o objetivo e a hipótese deste estudo, a 

intenção primordial foi esclarecer como está a formação filosófica no Ensino Médio da 

SEDUC-PA, na verificação de sua internalização enquanto subsídio na formação 

filosófica do pedagogiano da UFPA. Apostou-se na hipótese de que não haveria 

internalização dos elementos da Filosofia cursada no Ensino Médio da SEDUC-PA que 

auxiliasse na compreensão da formação filosófica no Curso de Pedagogia da UFPA. 

Tanto no Ensino Médio como na Formação Superior, a Filosofia foi reconhecida 

pelos alunos como imprescindível e esclarecedora, proporcionando uma visão 

privilegiada de mundo e aperfeiçoando as diversas dimensões de sua humanidade. Ela 

fala da vida, fala da perpetuação da espécie, proporciona melhor visão de mundo e 

postura ética nos setores da vida, inclusive na profissionalidade. Em suma, ela fala dos 

sentidos da vida e do lugar do ente humano no mundo.  No nível médio, a Filosofia 

enfrenta certa indiferença no currículo, a exemplo dos dois tempos de aula para o seu 

fazer educativo. Entre outras funções afirmadas pelos pedagogianos, seus elementos 

privilegiam aspectos ético-pedagógicos, auxiliam a prática docente, subsidiando o 

pedagogo sobre a reflexão crítica – questionamento sistemático da realidade cultural 

educativa – que envolve os elementos práticos da atuação deste profissional numa 

perspectiva humanizadora, proporciona a emancipação de tutelas nocivas ao bem 

comum, na compreensão cultural e científica do mundo, em diversos períodos da 

história, aparelhando-lhe nas atividades de sua formação superior, com dialogicidade 

autônoma em relação à cultura nos seus diversos aspectos e manifestações. No entanto, 

a Filosofia carece de um esforço significativo quanto à efetivação de uma transposição 

didática agradável, que conduza o educando ao encontro prazeroso com este 

conhecimento.  

Diante da realização da pesquisa, verifica-se que a hipótese não se confirma, 

pois a formação filosófica no curso médio da SEDUC-PA subsidia o pedagogiano em 

sua formação filosófica na UFPA. Percebeu-se que a Filosofia é necessária, indicando 

utilidade para esta área do conhecimento, tanto na Formação Superior como no Ensino 

Médio. Nestas, ela elucida e é imprescindível, mas seu conteúdo necessita de uma 
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atenção maior, tendo em vista a clara insatisfação em relação à transposição didática dos 

professores e, nesta, a relação do conteúdo com a cultura do educando entraria como 

facilitadora na compreensão, mesmo assim, os alunos conseguiram demonstrar 

elementos de formação humanística em suas falas.  

Ficou demonstrado, na fala dos alunos, que a Filosofia é Paideia e elucida, mas 

carece de um esforço significativo quanto à efetivação de uma transposição didática 

agradável, que conduza o educando ao encontro prazeroso com este conhecimento em 

sala de aula, ficando evidente que a docência deste conhecimento é marcada por tal 

fragilidade. Vale observar que, entre as ações do fazer educativo, está a de tornar o 

conhecimento mais inteligível e convidativo aos alunos através de uma transposição 

didática que consista num encontro prazeroso com o conhecimento. De uma forma 

geral, a influência da Filosofia na formação pedagógica do Pedagogo foi positiva. Ela é 

necessária à formação do futuro profissional por ser, entre outras qualidades, um 

conhecimento humanizador. 

Além dos problemas quanto à transposição didática, no caminho percorrido da 

Escola (Ensino Médio: aulas de Filosofia) à Universidade (Pedagogia: aulas de Filosofia 

da Educação) parece existir o fenômeno da falta de convivência com este conhecimento. 

A antipatia dos alunos pela Filosofia é o preço que ela paga por ser novidade aos olhos 

da juventude do Ensino Médio, pois sua linguagem, geralmente, não é comum ao 

cotidiano cultural deste sujeito. E, tudo aquilo que não é comum pode causar estranheza 

aos olhos daqueles que não conhece, trazendo dificuldades de inteligibilidade por falta 

de convivência, o que reforçaria o uso do livro didático nas três séries do Ensino Médio. 

Em suma, apesar de todas as dificuldades assinaladas pelos alunos na pesquisa 

de campo, deu para perceber que a Filosofia cursada no Ensino Médio da SEDUC-PA 

ainda faz diferença positiva na formação filosófica do pedagogiano da UFPA. Ministrar 

Filosofia no nível médio não parece ser tarefa fácil, as dúvidas sobre o processo de 

ensino e aprendizagem desta área de conhecimento não se encerram no presente estudo. 

O assunto carece de mais reflexão sobre os elementos que norteiam a formação 

filosófica e sua interferência na realidade cultural do aprendiz. No exemplo paraense, 

apesar do grande esforço feito pelos professores de Ensino Médio da SEDUC-PA, o 

interesse dos alunos em relação à aprendizagem da referida disciplina, ainda não parece 

estar perto do ideal. Encontrar alunos interessados nos elementos da formação filosófica 
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no curso médio ainda consiste em “encontrar uma agulha num palheiro”. Mas seu 

processo formativo não pode ser dito ruim, apenas carece de melhoras.  

Entre os entraves que existem na formação do pedagogo está a dificuldade em 

resistir à reformulação por força política, por vezes, alheia a uma maior criticidade nos 

currículos das graduações nas universidades federais do Brasil. Nesse sentido, o tempo 

é implacável e com ele vêm as adequações aos novos governos e pensamentos da gestão 

da coisa pública. A formação filosófica no Curso de Pedagogia da UFPA enfrentou, e 

possivelmente ainda enfrentará outros fenômenos dessa natureza. “[…] houve uma 

substancial mudança no Curso de Pedagogia, nós ainda não podemos avaliar muito bem 

o que significou essa mudança, mas na verdade houve uma redução da Filosofia da 

Educação” (DIRETORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO-UFPA). 

A vinculação que existe entre a Filosofia e a Educação consiste no olhar do 

homem procurando compreender e experienciando subjetivamente o real, dando-lhe 

os sentidos e valores que possam sustentar sua existência histórica. Neste sentido, a 

formação filosófica encerra-se numa Paideia. A ideia de Paideia é intrínseca ao ideal de 

formação e, neste, busca-se desenvolver no ser humano as potencialidades que são 

intrínsecas da Filosofia enquanto Paideia – cidadania, sociedade mais humanizada, e 

outros –, buscando preservar a existência humana em seu aperfeiçoamento via 

formação. 

A Filosofia é imprescindível na ajuda para que o ser humano passe a conhecer o 

mundo de um modo mais aprofundado, crítico e reflexivo. O espaço mais adequado 

para implementar essa compreensão é a educação. Pela educação, o indivíduo natural 

vai humanizando o ser que, por sua própria natureza, é incompleto e inacabado. O 

processo formativo filosófico está na educação do sujeito aprendiz como mediação 

importante e substantiva, dada a dimensão de subjetividade na educação. 

No presente estudo, os textos de Antônio Joaquim Severino, notadamente, deram 

o tom crítico-avaliativo e o direcionamento da intencionalidade da formação filosófica 

sobre o real, inclusive, nas limitações socioculturais da Amazônia Brasileira – o estudo 

de caso na UFPA –, onde se verificou se a Filosofia cursada no Ensino Médio fez ou 

não diferença na qualidade do processo de formação filosófica do Pedagogo. Todo o 

referencial deste estudo consistiu em textos pertinentes e esclarecedores.  
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Nesse sentido, o esforço do presente estudo, desde a pesquisa de campo (em 

Belém do Pará) intenciona, de algum modo, contribuir para a solução de eventuais 

problemas na formação filosófica do Ensino Médio no Brasil, salvo as exceções que 

estão bem. Dessa forma, elenca-se as seguintes conclusões: 

 (a) A discussão, entre professores, sobre o (pouco) tempo dado à Filosofia na 

grade curricular pareceu ser a expressão de algo mais profundo e contraditório. Ela 

silencia as condições reais do trabalho docente e as pressões exercidas sobre este, como, 

por exemplo, a de ter de cumprir o programa, sendo esta a grande reclamação que está 

por de trás das falas dos professores. O jogo de disputa do “professor auleiro” e a falta 

de condições para a reinvenção do processo também fazem parte desse contexto. O 

professor que “deu a cara para bater” e veio responder aos questionamentos da pesquisa 

de campo deste estudo está situado em condições adversas de trabalho. Mesmo que, em 

suas respostas, apareça como um professor abnegado, esforçado, cumpridor de seu 

dever, e outros.  

(b) A observação feita sobre professores, de certa forma, vale para os alunos da 

pesquisa. Ou seja, eles precisam ser vistos também como um entrave ao trabalho do 

professor e vale a observação: sem culpa! Fazer o quê? Esse aluno chega praticamente 

“zerado” ao Ensino Médio, principalmente, no que diz respeito à capacidade de ler e 

apontar para os efeitos colaterais de sua condição sociocultural. Um exemplo disso está 

em reclamar até do peso dos livros didáticos, sem olhar as causas reais do que ele 

deveria reclamar. 

 (c) Os dois itens anteriores resultam num sistema escolar no qual a Filosofia, do 

jeito que é ministrada, não é convidativa ao aluno. Ela grita por mudanças em seu fazer 

educativo para ganhar importância no currículo do nível médio Estadual Paraense. 

Salvo meia-dúzia de vocacionados a ela, a maioria do alunado não percebe o seu valor, 

pois do modo que é ministrada (sem ser convidativa ao aluno), não vai florescer do 

modo como se quer e se imagina na formação dos discentes. O retrato da formação 

filosófica na SEDUC-PA vem se juntar a um conjunto de problemas inerentes ao 

modelo de escola, à estrutura e sistema educacional. Do jeito que a Filosofia está na 

SEDUC-PA, é como se ela estivesse plantada num terreno carente de adubagem. 

(d) A desnutrição da formação continuada promovida pela SEDUC-PA aos seus 

docentes corrobora para o enfraquecimento acadêmico do professor, em sua formação 
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inicial, ou continuada. Isso ficou evidente na demonstração da falta de capital intelectual 

pedagógico para atuar em sala de aula (apesar de seus esforços), percebido nas falas dos 

alunos e professores, sujeitos da pesquisa. Entre outros exemplos menciona-se a 

carência de (1): capital intelectual pedagógico no tocante à reinvenção do processo 

formativo da Filosofia, na criatividade, apontada por Lorieri (2011); (2) capacidade de 

trabalhar o coletivo e interdisciplinarização de conteúdos, apontada por Severino 

(2011); e (3) capital intelectual pedagógico do professor para que ele leve o aluno à 

compreensão da totalidade do real, apontada por Pereira (1994).  

(e) Todavia, a denúncia principal do que falta na formação filosófica do Ensino 

Médio Estadual Paraense, apontada pelo referencial do presente estudo (de um modo 

geral), é que a formação humanística não está totalmente contemplada na formação 

filosófica da SEDUC-PA. Por que isso não aconteceu? Resposta: porque o docente está 

travado, por ser um “auleiro”, do ponto de vista de sua condição de trabalho e, pior, de 

sua cultura docente. Tudo conspira contra ele, a começar pela sua limitação, cuja 

solução, assim entende-se, começa com sua dignidade docente. E há muitas falas 

contundentes e reveladoras sobre isso nas descrições das falas dos alunos.  

(f) No desenvolvimento da tese, tudo aquilo que foi exposto na descrição e/ou 

análise – currículos, grade curricular, programas, livros didáticos, entre outros – 

relaciona-se diretamente com algo citado no referencial teórico, mas que passa longe da 

realidade pesquisada, estando ali, oculto: a autonomia da escola. Entre as obras centrais 

de Paulo Freire, se chegou a pensar na Pedagogia da Autonomia. Mas isso não se faz do 

domingo para segunda-feira, pois supõe o desmonte de um modelo.  

(g) E agora? Como olhar para as possibilidades e limites da crença sólida do 

valor e lugar pedagógico da Filosofia enquanto Paideia? Por exemplo: como investir em 

estratégias didáticas para um ensino interdisciplinar e como flexibilizar o currículo, 

nessa situação? Resposta: sem autonomia, tudo o que foi levantado, a exemplo dos 

PPPs, ou retirado das falas dos sujeitos, fica sem sentido. Se é que, de fato, a autonomia 

da escola é a condição de possibilidade para a experiência de escolas colegiadas, tendo a 

experiência da democracia como seu húmus (fertilizante natural) e, ao mesmo, tempo 

seu aprendizado permanente.  

Democracia sem justiça social é abstração (diriam os cientistas políticos, entre 

outros profissionais). Não se pode propor isso para um professor sem a dignidade 
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docente! Aí, então, percebe-se discursos diferentes: para que serve um Projeto Político-

Pedagógico, ainda que bem escrito (às vezes por consultorias), quando uma cultura da 

participação expandida, colegiada, passa longe? Mas a escola tem de exibir documentos, 

prestar conta deles em relatórios burocráticos para os pertinentes órgãos representativos 

do “finge que tu cumpres regras, que eu finjo que te fiscalizo”. Via de regra, meros 

balcões de atendimento educacional.  

(h) Por que encher a cabeça da juventude com mais aulas de Filosofia? Dois 

tempos de aula não bastam? Essa é a estratégia, de dentro da própria escola, vinda das 

relações de poder, das resistências. Acredita-se que outras disciplinas também não 

escapam desse conflito, embora se arranjem de outras formas, até por cooptação das 

relações. Assim sendo, a reclamação de “apenas dois tempos de aula” fica em aberto. 

Aos sujeitos pesquisados, agentes/pacientes do processo, cabe a pergunta: quem está 

mais prejudicado? 

No currículo, acredita-se que está a solução para a formação humanística, o 

lugar próprio da Filosofia enquanto Paideia, que propõe e apoia as rédeas da mudança, o 

referencial apontou para isso. A força das citações do referencial teórico dá vida aos 

documentos. Notadamente, a mudança está na função fundamental do currículo. Entre 

Universidade (Pedagogia: aulas de Filosofia da Educação) e Escola (Ensino Médio: 

aulas de Filosofia) existe uma espécie de “correia de transmissão”. Ou seja, duas 

máquinas ligadas em um único processo e, de certa forma, os discursos semelhantes dos 

alunos exemplificam isso. Quando se une essas duas pontas, chega-se à pergunta: o que 

vem primeiro na lógica da reprodução – lembraria Pierre Bourdieu (2010) –, a 

universidade ou a escola? A Pedagogia ou o Ensino Médio? Questão difícil! 

O que fica de tudo isso é que não há cartilha pronta para o ensino da Filosofia e 

a maturidade é um processo de “gotas homeopáticas” no que tange à formação. Sem 

contar que o formato da formação filosófica para o Ensino Médio é bem diferente da 

formação que o professor do nível médio (professor de Filosofia) recebeu na 

universidade. Mas se poderia converter o aprendizado constituído na formação 

acadêmica para os moldes de um fazer educativo para o Ensino Médio, observando o 

caráter humanístico da Filosofia enquanto Paideia, apresentado no presente estudo. 

Nesse sentido, seriam observados os elementos do planejamento e referenciais teóricos 
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adequados para a formação humana e convertidos para o estudante do Ensino Médio, 

com suas mediações em meio ao conhecimento.  

A escolarização é uma parte da educação e, sendo assim, a Filosofia, enquanto 

parte da Paideia, pode ajudar nos processos de construção da consciência crítica através 

do exercício filosófico junto aos alunos, pois, no limite, quando a Filosofia se faz 

Pedagogia ela vira Paideia na formação do indivíduo, a exemplo da formação de 

professores, formação no curso médio, entre outros. Nesse raciocínio, a Filosofia faria 

uso de referenciais culturais para a formação emancipadora e cidadã, já que o 

aprimoramento do ser humano também deve estar no percurso percorrido entre o Ensino 

Médio e a Formação Superior. 

Todavia, um elemento primordial quer ser ouvido no formato da Filosofia para o 

Ensino Médio: a necessidade do trabalho de construção de sua importância, através de 

seu fazer educativo no currículo, para melhorar a postura cultural do aluno frente à 

formação filosófica na Formação Superior. A evidenciação de sua importância para a 

vida concreta consiste numa questão sine qua non para que ela passe de matéria chata e 

sem utilidade no Ensino Médio para útil, significativa e necessária no Superior e em 

qualquer nível de formação.  

A existência do aluno e sua formação é a razão de ser do professor e da escola. É 

pouco ser licenciado pleno em Filosofia e estar institucionalmente habilitado para 

ocupar o cargo de professor desta disciplina. A solução para a efetivação da importância 

da Filosofia no Ensino Médio perpassa pelo filosofar com os alunos envolvendo, 

também, os elementos da realidade na construção do conhecimento. No uso dos livros 

didáticos, observar-se-ia a própria referência da Filosofia no trabalho com o Ensino 

Médio, seus assuntos, suas questões, seu modo de questionar e seu estilo reflexivo sobre 

os conceitos e, ainda, o aluno como pesquisador do conhecimento para a sua formação e 

pesquisador de sua realidade, envolvido pelas novas tecnologias em sala de aula e fora 

dela. 

A construção do conhecimento, a partir da realidade do indivíduo, é fecunda 

para a boa formação discente em qualquer nível de formação: básico, superior e outros. 

É importante explicar ao discente a importância de ir à busca do conhecimento, de ter a 

curiosidade de se apoderar deste, de ser um pesquisador de sua realidade, tudo isso 

facilita a ressignificação do conhecimento. Entende-se que a Filosofia enquanto Paideia 
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é fundamental no processo de construção da autonomia dos discentes em qualquer nível 

de formação. Ela oferece ferramentas importantes para a formação cidadã ao contribuir 

com seus referenciais teóricos e recursos reflexivos na construção de sujeitos 

emancipados, valorizando a humanização nas relações interpessoais. 

Entre outros elementos, a práxis formativa da Filosofia privilegia a sensibilidade 

e a afetividade culturalmente expurgadas nas relações do mundo contemporâneo. É 

através da experiência pessoal com o conhecimento que o homem chega à descoberta de 

si próprio e do outro, passando a humanizar as relações. A pressa está sempre presente 

para o trabalho, o ganhar dinheiro, o lucro. Nesse sentido, a irracionalidade enfrenta a 

razão humanizadora, criando embates que o professor precisa estar pronto para superar 

em sala de aula.  

A Formação Superior deve estabelecer pontes entre os alunos e a sociedade que 

se quer construir, pois é uma relação de vai e volta e, neste sentido, a Paideia filosófica 

pode ser muito útil à humanização do ser humano. Quando a educação superior não 

devolve para a sociedade sujeitos bem formados, a sociedade tende a devolver 

indivíduos com falhas para o processo de educação superior, como num círculo vicioso, 

pois, já brincando com as palavras, no mundo cultural, do nada, obviamente, nada vem. 

O pior e evidente é que esse fenômeno pode reverberar em diversos setores da vida e 

trazer atrocidades ao convívio social por conta da má formação, ou seja, por falhas no 

processo formativo, o ser humano acabaria ficando com falhas na humanização.  

Vale repetir que não há cartilha pronta para o ensino da Filosofia e a maturidade 

é um processo de “gotas homeopáticas” no que tange à formação. Todavia, este estudo 

aponta como possível solução para as dificuldades da Filosofia na SEDUC-PA, esta 

Secretaria de Estado, promover formação continuada humanística aos sujeitos 

envolvidos na formação escolar do Ensino Médio. Assim, como a Filosofia se torna 

Paideia ao se fazer Pedagogia no auxílio para perpetuar a espécie humana, observar-se-

ia na formação filosófica: (1) a importância dos elementos formativos da Filosofia na 

realidade do aluno via construção do conhecimento para ressignificá-los nos contextos 

da vida, estimulando o educando a expor seus questionamentos; (2) o aluno como 

pesquisador de sua realidade, envolvido pelas novas tecnologias, exercitando o diálogo 

e a tolerância com o outro; (3) tornar claro os sentidos da existência humana, 
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valorizando a humanização nas relações: com o outro, com a sociedade, consigo mesmo 

e com a natureza; e o (4) uso do livro didático nas três séries do Ensino Médio. 

Portanto, se existe algum espaço na contemporaneidade que deveria se 

caracterizar pela pluralidade e diversidade, esse lugar seria o espaço escolar. A escola 

consiste em um espaço fecundo para germinar a consciência filosófica e a prática 

reflexiva e crítica, pois nela englobam-se os contrassensos, as convergências, os 

dissensos, os conceitos, os aspectos teóricos e ideológicos. Todavia, modernamente, a 

escola orbita aparentemente de forma isolada em relação ao todo, reflexo de uma 

formação que não dá condição de crítica e de indagações ao aluno, não interage com a 

realidade sociocultural do sujeito aprendiz, motivo pelo qual a escola não consegue 

eficácia significativa na transformação do discente em criatura humana apoderada do 

conhecimento emancipador, para interferir conscientemente em sua realidade vigente.  

No entanto, mesmo que pese o processo formativo da Filosofia apresentar 

problemas no currículo do Ensino Médio Estadual Paraense, pior seria se ela não 

estivesse presente. A Filosofia com os seus elementos formativos pode inserir os 

educandos criticamente na sociedade e orientá-los para um melhor exercício da 

cidadania, de modo que se eduque para as questões éticas, de solidariedade, de respeito 

ao próximo e ao meio ambiente. Fora as observações assinaladas até aqui, parece haver 

outra questão: onde está o problema do professor do Ensino Médio enquanto formador? 

No saber ou no saber fazer? Isso fica para um momento posterior ao presente estudo, 

mas o objetivo é que se possa refletir sobre as práticas educativas das licenciaturas na 

formação discente do Ensino Médio, pois a Filosofia não forma sozinha. 
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ANEXO 1  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

Você está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa que tem 

como objetivo identificar: os impactos da aprendizagem da filosofia no Ensino Médio 

sobre a formação filosófica do pedagogo no ensino superior. A presente pesquisa visa 

obter a opinião que os discentes têm sobre o ensino da disciplina Filosofia da 

Educação, no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Pará e suas 

memórias sobre as aulas de Filosofia na época do Ensno Médio. Como procedimento 

metodológico será aplicado uma entrevista, através de questionário com perguntas 

abertas e fechadas.  

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Não existem desconfortos ou riscos 

para os informantes. Haja vista, que a pesquisa busca apenas respostas que venham 

contribuir como informação sobre a utilidade da disciplina Filosofia da Educação na 

formação acadêmica do Curso de Pedagogia - UFPA.  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA 

DE SIGILO: Aos participantes da pesquisa serão esclarecidos todos os aspectos que 

desejarem. Os informantes, portanto, são livres e podem se recusar em participar, retirar 

seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não ira acarretar qualquer penalidade 

ou perda de benefícios. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. E os resultados da pesquisa permaneceram confidenciais. Seu 

nome ou material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão.  

CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos algum aos 

participantes da pesquisa, como também não será disponível nenhuma compensação 

financeira adicional pela participação. 

DECLARAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE OU RESPONSÁVEL PELA 

PARTICIPANTE: 

Eu,___________________________________________________________________, 

fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar a minha decisão se o desejar. O pesquisador deste trabalho 

certificou-me de que todos os dados referentes à identidade dos informantes desta  
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pesquisa serão confidenciais. Declaro que concordo em participar deste estudo e que 

tomei conhecimento deste documento livre e esclarecido, ao qual me foi dado 

conhecimento e a oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Nome:_________________________________________________________ 

 

Assinatura do participante:_____________________________.Data: ___/____/_____. 

 

Nome:_________________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador:__________________________. Data:____/_____/_____. 
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ANEXO 2 

ARQUITETURA DAS ENTREVISTAS COM OS DISCENTES 

01‐ Você estudou todo seu Ensino Médio em escola pública? (  ) SIM (  ) NÃO  

02‐ Você estudou Filosofia nos três anos do Ensino Médio? (  ) SIM  (   ) NÃO 

03‐ Você trabalhava no período que fazia o Ensino Médio? (  )SIM  (   ) NÃO 

04‐ Você trabalha? (  )SIM (  ) NÃO         

05‐ Você é bolsista? (  ) SIM (  ) NÃO  

06‐ Nome completo e cidade de sua Escola no Ensino Médio? 

07‐ Nos três anos de Ensino Médio você teve um único professor de Filosofia ou 

vários? Em que medida as aulas contribuíram para a compreensão de sua realidade?  

08‐ Você considera que as aulas de Filosofia do Ensino Médio contribuíram para sua a 

compreensão dos elementos formativos nas aulas de Filosofia da Educação no Ensino 

Superior?  

09‐ Atualmente, na condição de estudante de Pedagogia, você avalia que a Filosofia no 

Ensino Médio é necessária? Por quê?  

10‐ Qual foi o seu grau de participação durante as aulas de Filosofia no Ensino Médio? 

Se houve participação efetiva, isto contribuiu no seu processo de ensino e 

aprendizagem?  

11‐ Como se davam as aulas de Filosofia no Ensino Médio? Elas eram prazerosas?  

12‐ Descreva a prática de ensino do(s) Professor(es) da disciplina Filosofia no Ensino 

Médio.  

13‐ Na época do Ensino Médio e agora na Graduação de Pedagogia, como você 

considera as duas disciplinas - Filosofia e Filosofia da Educação?  

14‐ No seu entendimento, qual a importância do ensino da Filosofia da Educação para 

sua formação acadêmica?  

15‐ Qual o grau de importância da disciplina Filosofia da Educação em sua formação 

como futuro Pedagogo?  

16‐ Para você, qual relação você estabelece entre Filosofia e Educação?  

17‐ O que é Filosofia da Educação para você, depois de ter concluído a referida 

disciplina? 
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ANEXO 3  

ARQUITETURA DAS ENTREVISTAS COM OS DOCENTES (SEDUC-PA) 

 

01- Professor(a) qual a sua formação e a quanto tempo você atua em sala de aula na 

docência de Filosofia? 

02- Professor(a), na sua opinião em que medida a Filosofia contribui para a 

compreensão da realidade dos seus alunos? Por que achas que o aluno dá mais 

importância para matérias como: português, matemática e outros em detrimento 

da disciplina Filosofia? 

03- Descreva a sua prática de ensino enquanto professor(a) de Filosofia no Ensino 

médio? 

04- Você considera que a disciplina Filosofia no Ensino Médio é necessária? Por 

quê? 

05- Qual o grau de participação dos alunos durante as aulas? 

06- Qual é o grau de reprovação, e porque o aluno fica reprovado em Filosofia, o 

que leva o aluno a ser reprovado na disciplina Filosofia? 
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ANEXO 4  

ARQUITETURA DAS ENTREVISTAS COM OS(AS) DIRETORES(AS) 

(SEDUC-PA) 

 

01- Diretor(a) qual a sua formação e a quanto tempo você atua na gestão escolar? 

02- Quantas salas de aula a escola possuí? 

03- Quantos professores de Filosofia há na escola? 

04- Qual o modelo de Projeto Político-Pedagógico a escola usa?  

05- Diretor(a), parece ser redundante a pergunta, mas o Projeto Político-Pedagógico 

é democrático, aqui na escola? 

06- Diretor(a) você tem todos os professores que necessita, aqui na escola? 

07- O Seu quadro de professores de Filosofia está completo?  

08- Todos os espaços como, por exemplo: laboratório, salas de aula, biblioteca, e 

outros, estão funcionando, aqui na escola? 

09- Para você, descreva, qual é o seu ideal de escola pública para o Ensino Médio? 

10- A escola oferece merenda para os alunos em todos os turnos ou não oferece?  

11-  Diretor(a), a escola possui telefone? 

12- A escola tem quantos alunos matriculados? 

13- Diretor(a), quantos alunos a escola possui por turma em cada turno? 

14- Diretor(a), qual foi a participação do conselho escolar na construção do Projeto 

Político-Pedagógico da escola? 
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ANEXO 5  

ARQUITETURA DA ENTREVISTA COM A DIRETORA DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO (UFPA) 

 

 

Professora, sou aluno de doutorado da Universidade Nove de Julho-SP, estou aqui na 

UFPA, para fazer uma pesquisa de campo para minha tese que objetiva identificar os 

Impactos da aprendizagem da filosofia no ensino médio sobre a formação filosófica do 

pedagogo: um estudo de caso na UFPA. Neste sentido, houve modificação no currículo 

do Curso de Graduação em Pedagogia da UFPA. Caso tenha ocorrido, quais foram os 

motivos e necessidades dessa modificação? 
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ANEXO 6  

CATEGORIZANDO AS FALAS DOS SUJEITOS DA PESQUISA: FILOSOFIA 

DA EDUCAÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA (UFPA) 

 

 

SUJEITOS 

DA 

PESQUISA 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

 

 

DIRETORA 

DA 

FACULDADE 

DE 

EDUCAÇÃO-

UFPA 

-O Curso de Pedagogia da UFPA, se a minha memória não falha iniciou em 
1954. De 1954 até 2015, ele teve quatro grandes modificações em seu currículo. 

Em 1954 nós tínhamos o esquema 3+1, ou seja, primeiro você tinha a formação 

teórica, depois nós tínhamos a parte prática, eu me formei nesse formato 

(Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará - 1969). 
Posteriormente, nós tivemos uma profunda modificação que foi a lei 5.540 que 

criou as habilitações profissionais no curso de Pedagogia. Em 1985 nós vamos 

ter a terceira modificação que foi a resolução 1.234/1985 do Conselho Superior 
de Ensino e Pesquisa que introduziu as disciplinas chamadas de fundamentação 

teórica que era Filosofia, Psicologia e Sociologia que eram naquela época os 

fundamentos da Pedagogia. Aí, nós tivemos um acréscimo muito grande dessas 
disciplinas. Nós passamos a ter, por exemplo, no currículo de Pedagogia, 345 

horas de Filosofia, sendo uma de 75 horas que era Introdução à Filosofia, e três 

de 90 horas, entre elas: Filosofia da Educação. No currículo de 1999, houve 

uma redução drástica da Filosofia: já somadas às duas cargas horárias passamos 
a ter menos de 137 horas para Concepções Filosóficas da Educação e Filosofia 

da Educação. Em 2011 permaneceu mais ou menos a mesma posição da 

Filosofia, sendo uma História da Filosofia, com 68 horas e uma Filosofia da 
Educação com 68, no total de 136 horas. 

-Houve uma substancial mudança no Curso de Pedagogia, nós ainda não 

podemos avaliar muito bem o que significou essa mudança, mas na verdade 

houve uma redução da Filosofia da Educação. 
-Por que se reforma o curso? Pelas seguintes razões: quando há mudança na 

sociedade, há mudança de demanda. Há outra demanda em relação à educação. 

E também porque antes nós tínhamos um formato de elaboração do nosso 
Projeto Político-Pedagógico, agora é outro formato em função de um regime 

democrático. Nós já temos as diretrizes curriculares nacionais em que a 

Universidade tem mais autonomia para estabelecer seu currículo. As mudanças 
sempre são em função das demandas da sociedade e das orientações que vem a 

nível nacional, do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação 

nos quais a gente tem que se incluir. 

 

 

 

 

 

-A Filosofia da Educação é importante porque é nela que vamos ver alguns 

aspectos do surgimento da Pedagogia na sociedade e formação do professor. 

Quando falamos da antiguidade, vamos observar esse acontecimento através de 
uma análise diferente de outras disciplinas que vimos no curso. É 

importantíssimo, e bom a gente saber como surgiu o desenvolvimento da 

sociedade, como os pensadores antigos desenvolveram a Pedagogia e a origem 

de onde surgiu. Então, tudo isso eu vim aprender com a Filosofia da Educação, 
mas muito por minha conta. 
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ALUNA-A 

-Pensa... a Filosofia da Educação com quem ministra a mesma sendo um 
pouquinho insuportável? A gente chega meio desmotivada 7:30 da manhã com 

sono para ficar ouvindo o tempo todo, não é algo muito dinâmico. 

-Não vou falar em nomes, mas aqui tem quem pense que a disciplina é sua, 
fazendo e desfazendo sem ensinar nada, usa termos que ninguém compreende. 

O que sei aprendi pesquisando, mas na hora de avaliar o rigor é total, como se 

aprendêssemos alguma coisa nas suas aulas, faltou consistência teórica docente 

na disciplina. 
-Uma coisa que me chama atenção no Curso de Pedagogia são as aulas. Aqui, 

elas são quase exclusivamente expositivas, ou seja, 80% delas são aulas 

expositivas. 
-Através da Filosofia da Educação, a gente vai aprender como surgiram as 

teorias da Pedagogia, ela dá complemento para outras disciplinas dentro do 

Curso de Pedagogia. Ela veio no 1º ano, mas poderia ter vindo em qualquer 
período dentro do nosso curso. Os assuntos da Filosofia da Educação e as 

leituras desta disciplina foram complementares para outras disciplinas. Há uma 

grande relação entre Filosofia e Filosofia da Educação, pois as duas falam sobre 

a formação do homem, análise e saberes da sociedade, sendo que uma de forma 
mais sucinta e a outra de forma mais profunda. 

-Na formação acadêmica da Filosofia da Educação, estudamos os mitos gregos 

e falamos sobre os aspectos deles na sociedade e seus contextos. Nela, podem-
se ver como alguns pressupostos são utilizados para explicar o cotidiano do 

homem da antiguidade. 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO-B 

-Eu acho importante a Filosofia e a Filosofia da Educação. E, gosto em parte, 
das duas, mas vou explicar porque essa relação é meio enrolada: na Filosofia da 

Educação, o método de aula é um tanto quanto complicado para a nossa 

compreensão. A disciplina vem logo no primeiro ano do curso, vai exigindo 
subsídios que não tivemos no Ensino Médio com a Filosofia. Outro 

complicador é que a metodologia das duas professoras, tanto no Ensino Médio 

como aqui no Superior era muito expositiva, isso tornava a aula chata, mas de 

uma forma geral, eu tenho consciência que a Filosofia é necessária. 
-A Filosofia da Educação é relevante pela reflexão que proporciona a discussão 

de outros temas importantes, a começar pela carreira do pedagogo. 

-Em relação aos bem favorecidos de recurso financeiros, eu diria: lugar de 
abastado seria nas universidades particulares, e de pobre, nas públicas. 

-O aluno tem preguiça de pensar, e eu me incluo nessa afirmação, porque 

estávamos acostumados a decorar e reproduzir na prova no Ensino Médio, 
embora fosse mais difícil para aprender, era considerado mais fácil para fazer a 

prova. Aqui, no Curso de Pedagogia, na conversa da professora, ela deve ter 

percebido que nós tínhamos dificuldade de achar a tese dos autores no texto. O 

curso ministrado por ela necessita disso, e, posteriormente, a professora me 
explicou que tínhamos dificuldade em encontrar a tese, metodologia e objetivos 

de determinados textos. A professora batia na tecla toda vez, por nossa 

necessidade e acabava deixando a aula chata na cabeça de muita gente. Parece 
que ela fazia aquilo de propósito, nós tínhamos que ler e reler realmente os 

textos para poder entender, mas nisso tinha gente que não se dava muito bem. 

-A Filosofia e a Filosofia da Educação, ambas proporcionam a reflexão do 
cotidiano, e estão ligadas na escola à área da formação. Em relação à família e a 

escola, uma complementa a outra, acho que você não tem como não comparar o 

aluno como um filho, a relação é a mesma. Assim deveria acontecer de fato, 

pois a complementação da família é a escola. 
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- A Filosofia da Educação, embora tenha tido alguns percalços durante o 
decorrer do curso ministrado, foi importante especialmente para mim, pois tirei 

dúvidas de como trabalhar a formação com as crianças. A Filosofia da 

Educação, no Curso de Pedagogia, aqui da UFPA, proporcionou diferentes 
olhares, diferentes formas de fazer uso da Filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO-C 

-Sem a Filosofia eu não consigo ver o curso. Ela proporciona o entendimento 

sobre a vida, e isso vai ajudar na minha prática pedagógica. Eu acho que a 
Filosofia deveria estar dentro de qualquer curso superior, independente da área. 

-Tenho consciência que a Filosofia da Educação é essencial por ter base na vida 

em sociedade e acho que ela é uma disciplina salvadora das mentes. 
-Ela é base de todos os assuntos que vão referenciar outras disciplinas. Algumas 

disciplinas como Currículo e Ensino para você compreender melhor precisa de 

Filosofia da Educação, pena que eu tive Currículo e Ensino antes da Filosofia 

da Educação. Então, a Filosofia da educação é essencial no início do Curso de 
Pedagogia, porque ela dá um amplo olhar sobre as outras disciplinas e isso é 

essencial no Curso. 

-A disciplina Filosofia da Educação busca construir no aluno o senso crítico 
através dos textos, levando esse mesmo aluno a se perceber no meio de 

ideologias. 

-Acho Filosofia da Educação (no Curso de Pedagogia) e Filosofia (no Ensino 
Médio) fundamentais para o desenvolvimento da compreensão do aluno sobre 

seu lugar no mundo, pois elas dão base para uma maior compreensão de 

linguagens mais rebuscadas. Consegui ler textos mais complicados, textos com 

linguagem mais cultas e mais difíceis. Aqui, no Curso de Pedagogia, a Filosofia 
da educação abriu as ideias. Não gostei muito da metodologia da professora, 

mas quanto à disciplina achei muito legal. 

-A forma como a professora deu a entender, a disciplina Filosofia da Educação 
busca construir no aluno o senso critico, através dos textos, levando esse 

mesmo aluno a se perceber no meio o qual pertence.   

 

 

 

 

ALUNA-D 

-É aquilo que eu disse, a gente deve ter o discernimento sobre as questões 
entorno da sociedade, saber compreender. Tudo isso é pedagógico.  

-A Filosofia da Educação facilita a visão pedagógica no estudante de 

Pedagogia.  
-O pedagogo deve levar isso consigo: a compreensão dos fatos, tudo isso. Com 

a Filosofia da Educação, refletimos sobre questões entorno da sociedade. 

-A verdade é que na Filosofia da Educação a gente vê um apanhado geral. A 

Filosofia da Educação vai levantando questões acerca dos problemas da 
Educação, estudando tudo. 

-Filosofia e Filosofia da Educação estão juntas no desvelamento do mundo, 

essas duas disciplinas andam juntas. E, ainda: a Filosofia está ligada com a 
Educação e vice-versa, essas também andam juntas, por andarem juntas, a gente 

acaba sabendo lidar e entender os fatos da vida.  

 

 

 

 

-Para falar a verdade, não sei se eu interpretei mal, mas eu esperava ter mais 
Filosofia no curso, mais autores de Filosofia que discutissem o que seria 

realmente a Filosofia da Educação. Não sei se foi o método do professor, que 

considerei pouco eficiente na transmissão de conhecimento. Quanto mais à 
gente se aprofunda, mais a gente busca, acho isso importante para o futuro 

pedagogo, mas esperava mais Filosofia. E, nem sei direito se o que vimos de 

Educação foi o suficiente. 
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ALUNA-E 

- O que eu aprendi, busquei fora, pois o professor deixou a desejar. A Filosofia 
da Educação nos ajuda ter a compreensão de como vivemos em sociedade, nos 

dá a visão de mundo, mas de modo organizado para estabelecer ações. E a gente 

aprende a ter uma relação com o próximo, aprendendo e entendendo o outro. É 
mais ou menos isso. A gente para um pouco e pensa sobre aquilo, tipo: os 

costumes, o modo de pensar de cada um. A disciplina (Filosofia da Educação) 

busca ampliar a visão sobre os caminhos que envolvem a formação do aluno de 

Pedagogia em sua gestação acadêmica.  
-Acho que a Filosofia da Educação é um meio de sensibilizar o educador. 

Quando a gente deu Filosofia da Educação, a gente trabalhou Pedagogia da 

Autonomia do Paulo Freire, é um livro que sensibiliza muito a gente como 
profissional da educação. A gente vê e sabe que o professor vai encarar muitas 

dificuldades, o sistema não ajuda, não contribui, ele desestimula. Freire mostra 

que é possível a gente continuar esperando e sonhando com uma comunhão 
humana. É uma descoberta da sensibilidade da gente, abrindo novos horizontes. 

-Minha turma ouviu falar muito em crise da educação e fracasso escolar quando 

estudamos Filosofia da Educação, mas faltou aprofundamento. 
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ANEXO 7 

CATEGORIZANDO AS FALAS DOS SUJEITOS DA PESQUISA: FILOSOFIA 

NO ENSINO MÉDIO (SEDUC-PA) 

SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 

ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ALUNA-A 
 

-Filosofia no Ensino Médio é uma disciplina difícil de entender, exige muita 

disposição e força de vontade do aluno, que nessa fase da vida está mais disposto ao 

que dá menos trabalho. A Filosofia não é algo trivial, requer sacrifício, além de ser 

muito enjoada para os jovens. Os textos de Filosofia no Ensino Médio não são 
convidativos, dão sono. Mas ela estimula os alunos à compreensão de mundo, trata 

da formação de pessoas melhores. 

-A Filosofia é necessária porque foi através dela que eu pude formular uma melhor 
compreensão da minha própria vida. Ela foi útil também para minha redação do 

Enem. 

-A Filosofia é necessária porque nos ajuda a formar opiniões baseadas em 

pensadores, a gente pode concordar e discordar das etapas das reflexões, mas é bom 
conhecer esses pensamentos. A Filosofia sugere uma reflexão intensa da vida. Ela 

fala da construção da humanidade em nós (humanos). 

-Lembro de uma aula em que o professor nos indagou qual o motivo de sentarmos 
sempre no mesmo lugar na sala de aula e se sempre questionávamos porque 

tínhamos que escovar os dentes todos os dias ou se praticávamos essa ação sem 

questionar. Daí em diante, a discussão rolava e acabávamos entrando na Filosofia. Se 
fosse sempre assim seria ótimo, mas quando ele entrava com o texto era um “balde” 

de água fria na galera. O que ficou disto tudo foi que compreendi que a Filosofia nos 

ensina que quando valoramos os acontecimentos é porque estamos dando sentido a 

eles. A vida é assim… 
-Mas de qualquer forma, a Filosofia contribuiu no fato de elaborar melhor meu 

pensamento, a partir das indicações de livros e filmes que o professor levava para 

sala de aula, o professor os considerava útil para que tivéssemos um bom 
entendimento para o preparatório do vestibular, isto deu habilidade para fazer uma 

boa redação. Isto me fez desenvolver outras formas de pensamento que eu não 

conseguia captar. 
 

 

 

 

 

 

-As aulas de Filosofia foram muito importantes no início, já que eu não era 

acostumado com a parte da reflexão, ela me faz pensar ir além do que eu estava 

lendo. Em suma, considero a Filosofia muito importante, justamente, pela análise da 
sociedade, pela análise do que é belo, isso é uma das poucas coisas que me lembro de 

Filosofia. O subjetivo é muito valorizado e discutido na Filosofia, ou pelo menos 

para mim foi bastante discutido, então é importante porque permite a reflexão do 
sujeito como um todo e não em parcelas, como em algumas disciplinas mais 

técnicas. A Filosofia propicia reflexão a respeito da existência, ela reflete sobre o ser 

humano na vida em sociedade. 

-Embora a Filosofia fosse considerada chata pela maioria dos alunos, era necessária 
pela reflexão sobre a vida, sobre a humanidade dos seres humanos, mas que não é 
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   ALUNO-B 

algo automático, como a maioria das disciplinas. Então, a Filosofia vinha na 
contramão do que os alunos queriam. Eles achavam chato por serem expositivas as 

aulas e ainda tinham que expor trabalhos. A professora de Filosofia era a única do 

Ensino Médio que trabalhava dessa forma, então, os alunos faltavam às aulas dela 
porque achavam que não iriam ser reprovados. Para a maioria deles a disciplina era 

inferior. Num certo dia, a professora “bateu o martelo” e disse: quem não 

participasse das aulas seria reprovado e isso aconteceu. Imagina a choradeira que 

foi...   
-Eu acredito que o tempo dado para o ensino da Filosofia no Ensino Médio é 

suficiente, sim, para quem tem desenvoltura. Tem pessoas que tem mais dificuldade, 

que são pessoas caladas, que, apesar de abordado algum tema que seja de seu 
interesse em sala de aula, elas não vão se manifestar. Então, eu acho que o tempo é 

suficiente. Quem não fala, geralmente, são aqueles alunos que ficam quietos nas 

outras matérias também, ou que não se sentem a vontade para falar. Logo, se não 
falam em dois tempos de aula, não irão falar em mil horas, ou seja, não irá haver 

nenhuma diferença. Como os alunos que debatem são sempre os mesmos e bem 

poucos, por sinal, concluo que não é preciso aumentar a carga horária. Já está 

suficiente, pois quem possui desenvoltura na fala consegue participar dentro do 
tempo disponibilizado. 

 

 

 

 

 

    ALUNO-C 

-As aulas de Filosofia serviram para refletir sobre o mundo, ter o senso crítico, pois 
sem Filosofia não teríamos o senso critico aguçado. Por mais chata que ela seja, sem 

ela, não sei como ficaria. Ela auxilia no afastamento dos nossos instintos nocivos. 

Graças a Filosofia, eu consegui ter uma visão maior, consegui enxergar a educação, 

saúde, esporte e outras coisas. Ela contribuiu de forma significativa no êxodo social 
que estou inserido, quem sou eu e quem eu era. Também me deu liberdade para 

enxergar o sistema de classes, de que forma o capital age, em que meio estou 

inserido, entre outras coisas. A Filosofia mostra como a gente deve se adaptar ao 
mundo, mas de forma crítica, para preservar a espécie. 

-A professora era legal, mas no geral, as aulas eram expositivas e, em sua maioria, 

chatas, cansativas e até confusas. Na maioria das aulas de Filosofia que eu tive, a 

vontade era de ir embora por conta da chatice das aulas. Elas melhoraram a partir do 
momento em que os temas do meu cotidiano, como a música foram trabalhados nas 

aulas, essa foi uma pequena deficiência. A Filosofia não contribuiu mais porque a 

carga horária no Ensino Médio é bem pequena, poderia ser bem maior por ser uma 
disciplina crítica, assim como Sociologia, ambas deveriam ter uma carga horária 

maior.  

-Nas aulas de Filosofia, no Ensino Médio, eu era muito participativo, gostava mais 
da professora que das aulas... rsrs 

-O ser humano necessita de educação, ele precisa ser educado. E bom... ela (a 

Filosofia) contribuiu sim, como lhe falei... eu não fiquei preso em Português e 

Matemática, consegui ter uma visão maior do todo.   
 

 

 

 

  ALUNA-D 

-A participação que eu tive foi razoável, tanto que o professor não passava um 
trabalho mais rebuscado. Minha participação foi assim, o que eu aprendi foi mais 

quando eu fiz cursinho, mas no Ensino Médio, não aprendi muita coisa não. Sei que 

ela (a Filosofia) é importante, tenho consciência disso. A forma de trabalho do 

professor, o jeito dele não agradava muito os alunos.  O que deu para entender é que 
a Filosofia faz a gente refletir nossa existência. 

-As aulas não eram nem um pouco prazerosas, eram assuntos chatos: falavam da 

natureza humana e por aí vai. O professor atuava apenas como mensageiro; aquele 
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que lia bem se dava melhor. Sua prática de ensino não mudava, era sempre conteúdo 
em cima de conteúdo, tudo expositivo e com muita leitura. Sem contar o peso do 

livro didático de Filosofia, que juntando aos das outras matérias acabava com a 

coluna da gente. Todos gostavam mais quando os professores passavam a usar 
apostilas. 

 

 

 

   ALUNA-E 

-As aulas de Filosofia contribuíram para eu perceber minha realidade. Nossa... 

contribuíram bastante em questões sociais, questões da história, da sociedade, dos 

costumes. Deu para compreender questões pessoais e familiares, sobre a diferença do 
que é ter ações humanizadas e instintivas.  A Filosofia permitiu abrir um pouco mais 

a mente, ter um pouco mais de emoção, sentimento, conhecer-me e conhecer o outro. 

Não é só aquela exigência teórica aquela pressão, por exemplo, dos vestibulares, 
daquelas matérias exatas, ela dá um pouco mais de liberdade ao aluno. Ela me ajudou 

a pensar sobre a sociedade. 

-Eu não tive apenas um professor de Filosofia, fiz o Ensino Médio em duas escolas 

Estaduais. Durante o meu Ensino Médio, muito me marcaram as aulas no 1º e 2º 
anos acho que participei mais, o professor era mais participativo nesta questão, ele 

cantava, tocava, levava músicas, poesias e pensamentos, fiquei triste quando soube 

que logo depois que saí da escola, ele também saiu. No 3º ano não foi tanto, fiquei 
mais desligada das aulas, dá até raiva em lembrar as aulas, eu ficava voando nas 

aulas de Filosofia e precisava fazer o vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR- 

A 
 

 

-Participei da construção do Projeto Político-Pedagógico, aqui da escola, em parte, a 
escola começou a construir o mesmo, mas este não foi cem por cento completo 

-A partir do momento que a gente trabalha os conceitos filosóficos em consonância 

com a realidade, com o cotidiano do aluno, a gente consegue perceber que hoje 
existe um problema seriíssimo da compreensão conceitual. Então, a visão de senso 

comum, faz com que os alunos, tenham um entendimento diferenciado do que 

realmente sejam as coisas. Então, o que a gente tenta fazer, a gente tenta apresentar 
os conceitos e a partir destes conceitos relacioná-los com a realidade. Então, o papel 

da Filosofia nesse momento acaba sendo de esclarecer ou descortinar algo que está 

escurecido. A Filosofia está agora, nas três séries do Ensino Médio, ela precisa de 

mais atenção de nós, professores. 
-O docente deve pensar a educação como algo necessário e criar meios de 

comunicação para estimular seus alunos, assim, não vejo dois tempos de aula para a 

filosofia como um problema.   
-Logo de início os alunos parecem não entender muito bem a proposta didática da 

Filosofia, mas com o passar do tempo, aos poucos, tem aqueles que vão aderindo. 

-Sou licenciado pleno e bacharel em Filosofia pela UFPA, com pós em nível de 

especialização voltada para Educação na UEPA (Universidade do Estado do Pará), já 
entrei na SEDUC-PA bem qualificado, mas no início da profissão, enquanto docente, 

não é tarefa fácil trabalhar o conhecimento como algo vivo, mas consegui despertar 

no aluno o interesse pela disciplina. Tu observas na Química, na Física, na 
Matemática, na História, o conhecimento sendo abordado como objeto inanimado, o 

conhecimento não é um objeto inanimado, o conhecimento é resultado duma 

interação do homem com a natureza. 
-O meu papel é contextualizar a realidade mesmo com a Filosofia vinculada a 

conteúdos. Esses conteúdos podem ser re-discutidos pelos alunos, tomando como 

principio a realidade deles. Por exemplo, podemos discutir “Ética”, tomando os 

princípios básicos da ética, a cerca dos direitos, deveres, justiça, injustiça, 
consciência moral e dever moral, relacionando os conceitos que a gente trabalha nos 

pensadores. Quando a gente fala de Aristóteles em felicidade, em virtude, em 

amizade, em caráter ou quando eu vou lá pro Kant, trabalho a questão do “dever 
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moral” como autonomia e consigo mostrar para o aluno, qual desses conceitos ele 
pode usar no seu dia-a-dia, fazendo com que em algum momento, construam uma 

relação real. A missão do professor de Filosofia no Ensino Médio está em 

demonstrar a realidade que, por hora, fica muito obscurecida para o aluno. Neste 
sentido, para as aulas de Filosofia, o Guia do Estudante deixa a desejar, pois 

precisamos buscar subsídios metodológicos e materiais didáticos para abarcar os 

pressupostos da Filosofia em sua plenitude. 

-Os poucos alunos que participam das aulas, geralmente, vêm com a pergunta: 
porque estudar Filosofia? Eu costumo fazer outra pergunta a eles: qual a disciplina 

que tem maior conteúdo? A disciplina que tem maior conteúdo é a Filosofia pelo 

caráter histórico que ela tem. Qual disciplina que consegue contextualizar mais a 
realidade? A Filosofia, porque ela não aborda um único objeto de estudo, ela vai 

abordar o todo. 

-O aluno usa o seu tempo mais para o videogame, namoro, televisão e etc., do que 
para as coisas da escola. A escola está perdendo para as seduções do mundo, 

principalmente, para aquelas que incentivam a violência, a prostituição e por aí vai. 

Mas, nas reuniões com os pais eu sempre digo: a escola não forma sozinha, isso eu 

aprendi durante os meus mais de doze anos como concursado na SEDUC-PA.   
 

 

 

 

 

 

PROFESSORA-

B 

-Sinto orgulho em ter feito minha graduação em Filosofia e especialização na área de 

Educação na UFPA, possuo bacharelado e licenciatura plena em Filosofia pela 
UFPA. Na época da graduação, cheguei a participar até com certa frenquência de 

seminários, simpósios e congressos, tudo mudou quando passei a dar aula pela 

SEDUC-PA, não houve mais tempo para isso. Por mais qualificação que se tenha, eu 

penso que no início não é fácil ministrar Filosofia no Ensino Médio porque é algo 
vivo, diferente da Matemática, por exemplo, que por mais que ela se faça a partir de 

seus próprios conceitos, derivando até interpretações, podemos dizer que ela é exata. 

Já a Filosofia tem que ser interpretada. É essa interpretação que envereda por várias 
leituras que dificulta o aluno no chegar à leitura de mundo, e nisso, dar aula que 

preste, de Filosofia, em dois tempos de aula é coisa pra mágico, eu vejo como um 

grande desafio, e olha que eu tenho mais de dez anos de sala de aula como 

concursada na SEDUC-PA. 
-Considero a falta de interesse sobre a leitura bem agravante, pois o que mais faz 

com que os alunos fiquem em recuperação ou reprovados no final do ano letivo são, 

justamente, problemas na leitura, os alunos lêem mal, problema que vem, desde o 
Ensino Fundamental. O que observo nas outras escolas que eu trabalho, não só aqui 

na escola.  

-A minha metodologia é simples, eu apenas explico trazendo a Filosofia para o dia-a-
dia do aluno, até ilustro com exemplo do dia-a-dia: na fila do banco, alguém que 

encontrou algo do colega e devolveu. Então, vou ilustrando e pegando alguns 

exemplos do dia-a-dia. Só depois disso que entro com as atividades avaliativas. 

-Quando o aluno se encontra com a Filosofia, é o momento em que ele passa a 
entender um pouco mais da disciplina, compreendendo até sua antiga rejeição por 

ela. Ele procura ler um pouco mais, ele procura vê os problemas do dia-a-dia que ele 

está vivendo, as coisas, as questões, as situações. Ele procura refletir sobre o assunto 
e dá a opinião dele. A partir daí ele não é mais o mesmo, uma pena que isso aconteça 

com poucos. Com a maioria dos alunos, tenho que virar até “mãe de santo”, 

enchendo-os de trabalho para ajudar na nota. 
-Nos últimos dois anos, venho tentando deixar o livro didático para os alunos do 1º 

e  2 º  anos e deixado os fragmentos de texto fonte para o 3º ano. Esta ação foi 

baseada na rotina ao perceber que nas aulas de Filosofia as dificuldades maiores de 

compreensão de fragmentos de texto fonte eram apresentadas nos dois primeiros 
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anos. Com a Filosofia nas três séries do Ensino Médio, temos que ter um cuidado 
ainda maior em relação a gradação da compreensão dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORA-

C 

-Eu considero necessária a Filosofia porque sem ela não estaria sendo gerado o 
processo de conhecimento das ciências particulares. A Filosofia é a base do ensino 

porque é a mãe das ciências, ela não existe no Ensino Fundamental da SEDUC-PA, 

mas deveria fazer parte desse nível de ensino, infelizmente isto ainda não está 

concretizado. No Ensino Médio, ela sofre discriminação na própria escola, isso é 
muito triste, é importante ela está nas três séries do Ensino Médio para ganhar mais 

força neste nível de ensino.   

-É uma disciplina, em que o estudo é contextualizado com a realidade do aluno na 
sala de aula, mas fora dela também: na casa e no trabalho, em relação aos problemas 

sociais que os alunos vivenciam na vida, por exemplo. Às vezes, isso até os irrita e se 

transforma em queixa na coordenação: “a professora só fala da vida”. A Filosofia 

não se limita à sala de aula, ela serve para vida do aluno, em todos os assuntos que 
são debatidos. 

-Só de concursada, tenho mais de cinco anos na disciplina de Filosofia na SEDUC-

PA, com Especialização em Filosofia da Educação e Graduação em Filosofia, com 
bacharelado e licenciatura plena, tudo pela UFPA. Iniciei minhas atividades na 

SEDUC-PA usando fragmentos de texto fonte nas minhas aulas, mas logo mudei de 

ideia, pois acabei andando na contramão da cultura dos alunos. Eles não gostam de 
ler, era nítida a aversão pelas minhas aulas. Era comum eu ouvir nas turmas: “lemos 

o texto, mas não entendemos nada. Passe lista de exercícios, professora! Corrija e 

retire dessas as questões que vai cair na prova!”  

-Não sou a favor de passar trabalhos para alunos. Levo a serio o que faço. Ministro 
adequadamente a Filosofia em sala de aula, porque o que eu já vi muito foram 

colegas e alunos comentando: têm professores de Filosofia que passam trabalhos 

fáceis, tem professores de Filosofia que assumem a disciplina sem ser formado em 
Filosofia, isto acarreta uma serie de problemas, porque ensinar Filosofia é uma tarefa 

muito complexa, porque a Filosofia por si é dialógica, então, para fazer o diálogo 

filosófico junto aos alunos no século XXI não é um trabalho fácil. É um trabalho que 

vai depender da formação do profissional, da força de vontade do profissional. Ele 
vai perceber o que ele pode fazer, e se ele tiver vontade, ele, conduzirá esse trabalho 

filosófico, não apenas como uma forma mecanizada, mas como uma forma que faça 

com que os alunos reconheçam que Filosofia é importante no Ensino Médio, nos dois 
tempos de aula dado a ela, é pouco para o trabalho filosófico junto aos alunos, mas é 

o que temos, e posso dizer que é um avanço. 

-Toda vez que preparo uma nova aula, procuro utilizar uma metodologia que leve em 
conta o público que quero atingir, trabalhando o conhecimento como algo vivo.  

 

 

 

 

PROFESSOR- 

D 

-Não foi fácil terminar minha pós (especialização) na UFPA, não dá pra esperar da 

SEDUC-PA quando o assunto é formação continuada para professor de Filosofia. 
Hoje, eu sou especialista na área de educação, mas foi muito difícil, larguei carga 

horária para realizar meu curso, não houve flexibilização em minha carga horária 

para ajudar na minha qualificação, disputei vaga na seleção da especialização com 
todo mundo.  

-Tenho graduação em Filosofia, sou licenciado pleno e bacharel pela UFPA. A 

Filosofia está nas três séries do Ensino Médio é um fato e, neste sentido, o desafio 

aumentou para seu ensino, ela não está mais somente no primeiro ano, mas, 

infelizmente, continua com apenas dois tempos de aula para cada turma. Em mais de 

dez anos que tenho como concursado da SEDUC-PA, aprendi que tudo depende de 
como é ministrado aquilo que é ministrado. Há dois modos de a gente ensinar 
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Filosofia. Eu vou compartilha minha experiência de como a Filosofia está nos três 
últimos anos do Ensino Médio. Nos dois primeiros anos procuro dar ênfase a temas 

filosóficos que abranjam ética, estética, religião, enfim, os temas filosóficos. Quando 

chega no terceiro ano  que o foco já é mais o ENEM, é mais universidade, a gente 
trabalha num ritmo de História da Filosofia. Apresentando as escolas filosóficas, os 

pré-socráticos, os clássicos: Sócrates, Platão, Aristóteles e assim sucessivamente.  

Então, normalmente é assim que a gente trabalha. 

-Eu diria que os dois primeiros anos são de encantamento, porque nós não falamos 
diretamente dos Filósofos, nós falamos dos temas que tocam mais na realidade dos 

alunos, mesmo assim, observo pouco interesse deles. Apesar disso, eu acho que a 

grande relevância da Filosofia é responder diretamente as perguntas mais imediatas 
dos alunos.  Acredito que deva haver um tempo de amadurecimento deste aluno em 

sala de aula para ele poder concatenar o que ele trás de conhecimento com o 

programa trabalhado. E, muitas vezes, acaba o ano letivo e o amadurecimento não 
chega, pois até do peso do livro didático eles reclamam. 

-Quando eu vim aqui pra escola, a minha carga horária era muito de minuta, desde 

2014 aumentou, houve construção do Projeto Político-Pedagógico, mas eu não 

participei. 
 

 

 

 

 

 

PROFESSORA-

E 

-Tenho licenciatura plena em Filosofia pela UEPA (Universidade do Estado do 

Pará), mas sou concursada em História na SEDUC-PA. Entre a disciplina História e 
a disciplina Filosofia, já trabalho na SEDUC-PA a mais de oito anos ministrando 

aulas. Minha primeira licenciatura plena foi em História pela UFPA, tenho Pós-

Graduação na área de Educação, a nível de especialização na UFPA.   

-A Filosofia não é uma ciência, mas ela caminha por todas as ciências. Então, a 
Filosofia trata de assuntos que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa 

realidade, do nosso cotidiano, na compreensão de tudo isso agente tramita pelo 

caminho da Filosofia. A Filosofia nada mais é que a reflexão. Deve-se retirar da 
cabeça do aluno a concepção que a Filosofia está para além dele, para além daquilo 

que se consegue compreender. A Filosofia é necessária em todos os níveis de ensino, 

mas a gente sabe que a Filosofia só fez parte do currículo a partir da lei..., ela é muito 

recente no currículo escolar, ela é uma disciplina ainda muito nova nas três séries do 
Ensino Médio, há ainda, uma carência de professores qualificados de Filosofia, a 

gente sempre comenta: não se ensina Filosofia, têm que ensinar o aluno a filosofar, 

que é o refletir, que é o pensar, e isso é muito complicado porque é uma disciplina 
nova. 

-Sobre o grau de participação dos meus alunos nas aulas de Filosofia, posso dizer 

que muita das vezes eles não se sentem capazes. O fato de a escola pública estar 
passando por uma crise e, esta crise, aqui, no nosso Estado (do Pará) ter se agravado 

ainda mais, leva também, o aluno a desacreditar que isso aqui (a Escola) é um espaço 

de mudança. E, com isso, ele (o aluno) acha que só vale pegar o certificado de 

conclusão do Ensino Médio, porque a perspectiva dele é essa: terminar o Ensino 
Médio e conseguir um emprego. Só que a escola não tem só essa função de formar 

para o mercado de trabalho, a escola tem a função de formar pessoas, seres humanos, 

pessoas humanizadas. Neste sentido, é muito difícil a gente trazer esse aluno (do 
Ensino Médio) para uma discussão mais complexa. O aluno quer a nota, o conteúdo 

seco, não quer fazer mais do que isso. É um desafio muito grande a gente trazer o 

nosso aluno para uma discussão numa disciplina que é, extremamente, teórica. Não 
tem o incentivo da leitura, o aluno não gosta muito de ler, sendo uma disciplina 

muito teórica, a participação deles cai nas aulas de Filosofia. Quem participa é quem 

gosta, mas é um desafio a gente fazer o aluno gostar de filosofia, é um desafio muito 

grande. 
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-A gente sempre diz que o ensino da Filosofia é muito discriminado nas escolas, e 
não deveria ser, porque é uma disciplina que busca a formação crítica do aluno. A 

gente sempre fala que as ciências exatas conhecem o mundo, as ciências humanas 

compreendem o mundo, e a Filosofia está dentro desse saber de compreensão desse 
mundo. 

 

 

 

 

DIRETORA-A 

-Quando foi implantada a obrigatoriedade da Filosofia no Ensino Médio, teve muita 

briga! Professores de outras áreas do conhecimento foram perdendo carga horária. 
Por exemplo: professores de Matemática e de Português tiveram que fechar suas 

horas em outras escolas, já que o tempo ficou suprimido, por essa disponibilidade de 

carga horária em Filosofia. A obrigatoriedade da Filosofia nas três séries do Ensino 
Médio prejudicou muita gente, provocando muita confusão. Imagine a dificuldade 

para uma coordenação pedagógica colocar duas aulas de Filosofia no primeiro ano, 

duas no segundo e duas no terceiro... 

-Todo início de ano temos as Jornadas Pedagógicas em que se define como 
acontecerão as ações da escola em todo o ano letivo, a exemplo da montagem do 

calendário escolar, entre outros. Nos encontros sempre discutimos assuntos 

referentes à prática pedagógica, didático-pedagógica do professor e sua atuação em 
sala de aula, visando a importância e melhoramento da prática docente. 

 

 

 

 

 

 

DIRETORA-B 

-Já trabalho aqui na escola a um bom tempo, temos vários projetos que tem 

funcionado e incentivado nossos alunos. Como aqui só funciona médio (Ensino 
Médio) buscamos incentivá-los para que não desistam, principalmente, os alunos do 

primeiro no ano, que se deparam com Filosofia e Sociologia. Como eles chegam com 

déficits de leitura, precisam se encontrar com as disciplinas, isto dificulta o trabalho 
dos nossos professores, acho-as necessárias, mas a implantação destas nos três anos 

do Ensino Médio causou problemas, como o aumento da carência de professores. 

-O nosso P.P.P perpassa por uma gestão democrática, em que toda a comunidade se 
encontra envolvida. Sempre buscamos maneira de mobilizar os que estão envolvidos 

nesse processo. O nosso conselho escolar é bastante efetivo também. Posso dizer que 

sempre sonhamos com uma escola melhor que atenda a todas as necessidades do 

aluno, a gente sabe que uma educação de qualidade perpassa por muitas mudanças. É 
em prol de uma mudança para melhor que buscamos fazer um trabalho mais 

compromissado com o bem comum, por exemplo, na conscientização de nossos 

jovens em relação à nocividade da violência, das drogas e da depredação da escola. 
Na contramão disso, no envolvimento com a escola a participação de pais e 

comunidades que circundam a escola, é pouca, mas quando solicitados a 

comparecerem nas reuniões, paradoxalmente, se fazem presente, sendo necessário o 

aumento dessa participação.  
-Aqui todos os ambientes estão funcionando: laboratório, biblioteca, sala de 

informática e outros.  

 

 

 

DIRETORA-C 

-Uma carga horária maior, mais ou menos no modo que acontece com Português ou 

Matemática, seria o ideal para os professores de Filosofia terem menos turmas e 

serem remunerados de forma justa, mesmo assim, dois tempos de Filosofia 

desassossegou professores de disciplinas que tinham toda carga horária aqui na 
escola. O Ensino Médio, já é um pé na universidade, precisa de mais atenção. De 

uma forma geral, penso que o Ensino Médio precisa disso, de uma carga horária 

maior para trazer os alunos pra cá, infelizmente, o Estado não paga os professores 
para atingir esse fim. 

-Sempre que tem curso, incentivamos aos professores a fazerem. Mas, se tratando da 

disciplina de Filosofia, que eu lembre, nunca houve. 
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DIRETORA-D 

-Precisamos de pessoas compromissadas, porque a gente percebe que cada um está 
vivendo do seu jeito conforme sua necessidade. Os nossos professores estão muito 

desmotivados, a escola só caminha quando todos os agentes estão bem e se todos 

estão bem, tudo fica bem.  Sobre a carga horária de Filosofia, ela ajudou uns e 
prejudicou outros e num todo, não está bom. A gente percebe dentro das categorias a 

desmotivação: o professor está desmotivado, há o descomprometimento da família 

que não vem à escola, precisamos estar chamando para isso acontecer. Pensam 

porque seu filho está no Ensino Médio já sabe o que quer, e por aí vai. Eu acredito 
que, se a gente conseguisse manter um bom nível de relacionamento entre família, 

escola e comunidade em geral, alguma coisa de melhor iria acontecer, até mesmo no 

investimento que tem sido feito com o médio (Ensino Médio).  Hoje, a gente vê que 
o governo tem um investimento, deveria ter uma resposta mais positiva, para esse 

investimento que está sendo feito e não acontece porque os agentes não se unem, 

porque existe uma falta de unidade entre a escola e a família. As famílias e as 
comunidades que rodeiam a escola não se fazem presente em nosso dia-a-dia, a 

escola precisa de união, precisa da participação de todos em prol do aluno, nas 

reuniões que marcamos, eles se fazem presente, mas no dia-a-dia, isso não acontece. 

O certo seria que a escola, a família e comunidade em geral estivessem alinhadas por 
um bem maior: a formação do aluno.   

-Digamos que foi construído democraticamente o Projeto Político-Pedagógico, mas 

nem todas as categorias se fizeram presentes e atuantes no mesmo. Esse conselho 
que se encontra vigente está se mobilizando para que haja algumas mudanças. O  

Projeto Político-Pedagógico que ainda estamos vivenciando é um projeto que, se eu 

não me engano, ainda foi construído no ano de 2009, se não me falha a memória.  
 

 

 

 

DIRETOR-E 

-Com o estabelecimento da Filosofia nas três séries do médio (Ensino Médio) a 

carência de professores de Filosofia se acentuou, mesmo com o aparecimento de 

concursos, por conta de uma situação do Estado, o quadro e a carreira docente não 
está plenamente estruturada. Existe uma carência muito grande de professores, 

mesmo com a presença de professores com vínculo temporário, isto dificulta um 

pouco o trabalho das escolas, no que tange à questão da lotação e da prestação do 

serviço educacional para os alunos. Além disso, não se pode esquecer o papel 
importante que as comunidades do entorno da escola têm, para com esta, no 

envolvimento de questões educacionais, no enfrentamento do vandalismo e da 

violência.  Nas reuniões que são agendadas com estes, até há uma participação 
considerável, dão suas opiniões, mas ficaria melhor, se essa postura, na vida da 

escola fosse algo mais acentuado, não apenas por convocação.      
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ANEXO 8 

CONTABILIDADE ACADÊMICA – CURSO DE PEDAGOGIA (UFPA) 

 

 

Unidade 
Responsável 
Pela Oferta 

Atividades 
Curriculares 

Carga Horária 

Total do 
Período 
Letivo 

Semanal 

Teórica Prática Total 

FAED 

Iniciação ao Trabalho 
Acadêmico 

374h 

34 17 51 

História da Filosofia 51 17 68 
Didática 51 17 68 
História Geral da 
Educação 

51 17 68 

Metodologia da Pesquisa 34 34 68 
Currículo e Ensino 34 17 51 

FAED 

Sociologia da Educação 

340h 

51 17 68 

Filosofia da Educação 51 17 68 

Didática e Prática 
docente no Ensino 
Fundamental 

51 17 68 

Educação Infantil: 
concepções e práticas 

51 17 68 

Pedagogia em 
Organizações Sociais 

51 17 68 

FAED 

Educação Inclusiva 

408h 

51 17 68 

Teorias Antropológicas 
da Educação 

51 17 68 

Bases Biológicas do 
Desenvolvimento 
Humano 

51 17 68 

Pesquisa e Prática 
Pedagógica 

34 34 68 

Psicologia da Educação 51 17 68 

LIBRAS 51 17 68 

FAED 

Sociologia da Educação: 
Instituição Escolar 

408h 

51 17 68 

Gestão de Sistemas e 
Unidades Escolares 

51 17 68 

História da Educação 
brasileira e da Amazônia 

51 17 68 

Estágio de Gestão e 
Coordenação Pedagógica 

51 17 68 
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em Ambientes Escolares 

Coordenação Pedagógica 
em Ambientes Escolares 

51 17 68 

Abordagens Teórico-
Metodológicas do Ensino 
de História 

51 17 68 

FAED 

Tecnologias e Educação 

408h 

51 17 68 

Linguagem Oral e Escrita 51 17 68 

Estágio na Educação 
Infantil I 

17 51 68 

Abordagens Teórico-
Metodológicas da 
Matemática Escolar 

51 17 68 

Abordagens Teórico-
Metodológicas do Ensino 
de Ciências 

51 17 68 

Abordagens Teórico-
Metodológicas do Ensino 
de Geografia 

51 17 68 

FAED 

Literatura Infantil 

408h 

34 17 51 

Educação e Ludicidade 51 17 68 

Arte e Educação 51 17 68 

Estágio na Educação 
Infantil II 

17 51 68 

Infância, cultura e 
educação 

34 17 51 

Psicologia da 
Aprendizagem e do 
Desenvolvimento 

51 17 68 

TCC I 17 17 34 

FAED 

Política e Legislação da 
Educação Brasileira 

357h 

51 17 68 

Financiamento da 
Educação 

51 17 68 

Planejamento e 
Avaliação de Sistema 
Educacional 

51 17 68 

Estágio no Ensino 
Fundamental I 

17 51 68 

Estatística Aplicada à 34 17 51 
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Educação 

 TCC II  - 34 34 

FAED 

Geografia nos Anos 
iniciais 

408h 

34 34 68 

História nos Anos iniciais 34 34 68 

Ciências nos Anos iniciais 34 34 68 

Matemática nos Anos 
iniciais 

34 34 68 

Língua Portuguesa nos 
Anos iniciais 

34 34 68 

Estágio no Ensino 
Fundamental II 

17 51 68 
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ANEXO 9  

ATIVIDADES CURRICULARES POR PERÍODO LETIVO – CURSO DE 

PEDAGOGIA (UFPA) 

 

 

1º Período CH 2º Período CH 

1. Iniciação ao Trabalho Acadêmico                            51 1. Sociologia da Educação 68 

2. História da Filosofia 68 2. Filosofia da Educação 68 

3. Didática 68 3. Didática e Prática Docente no 
Ensino Fundamental 

68 

4. História Geral da Educação 68 4. Educação Infantil: concepções e 

práticas 

68 

5. Metodologia da Pesquisa 68 5. Pedagogia em Organizações Sociais 68 

6. Currículo e Ensino 51   

Total parcial 374 Total parcial 340 

 

3º Período CH 4º Período CH 

1. Educação Inclusiva  68 1. Sociologia da Educação: Instituição 

Escolar 

68 

2. Teorias Antropológicas da 
Educação 

68 2. Gestão de Sistemas e Unidades 
Escolares  

68 

3. Bases Biológicas do 

Desenvolvimento Humano 

68 

 

3. História da Educação Brasileira e da 

Amazônia 

68 

4. Pesquisa e Prática Pedagógica 68 4. Estágio de Gestão e Coordenação 
Pedagógica em Ambientes Escolares 

68 

5. Psicologia da Educação 68 5. Coordenação Pedagógica em 

Ambientes Escolares 

68 

6. LIBRAS 68 6. Abordagens Teórico-Metodológicas 
do Ensino de História 

68 

Total parcial 408 Total parcial 408 

 

5º Período CH 6º Período CH 

1. Tecnologias e Educação  68 1. Literatura Infantil  51 

2. Linguagem Oral e Escrita 68 2. Educação e Ludicidade 68 

3. Estágio na Educação Infantil I 68 3. Arte e Educação 68 

4. Abordagens Teórico-Metodológicas 

da Matemática Escolar 

68 4. Estágio na Educação Infantil II 68 

5. Abordagens Teórico-Metodológicas 

do Ensino de Ciências 

68 5. Infância, Cultura e Educação  51 

6. Abordagens Teórico-Metodológicas 

do Ensino de Geografia 

68 6. Psicologia da Aprendizagem e do 

Desenvolvimento  

68 

  7. TCC I 34 

Total parcial 408 Total parcial 408 

 

7º Período CH 8º Período CH 

 1. Política e Legislação da Educação 
Brasileira 

68 1. Geografia nos Anos Iniciais 68 
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2. Financiamento da Educação 68 2. História nos Anos Iniciais 68 

3. Planejamento e Avaliação de 

Sistema Educacional 

68 3. Ciências nos Anos Iniciais 68 

4. Estágio no Ensino Fundamental I 68 4. Matemática nos Anos Iniciais 68 

5. Estatística Aplicada à Educação 51 5. Língua Portuguesa nos Anos Iniciais 68 

6. TCC II 34 6. Estágio no Ensino Fundamental II 68 

Total parcial 357 Total parcial 408 
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ANEXO 10  

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES CURRICULARES POR COMPETÊNCIA E 

HABILIDADES – CURSO DE PEDAGOGIA (UFPA) 

 

Competências/Habilidades Atividades curriculares 

1- Atuar em atividades destinadas à 
educação da infância de zero a cinco anos. 

- Educação Infantil: concepções e práticas; 
- Infância, cultura e educação; 

- Estágio na Educação Infantil I; 

- Estágio na Educação Infantil II. 

2- Exercer a docência na Educação 

Infantil, séries iniciais do Ensino Fundamental 

de forma interdisciplinar e articulada às 

diferentes fases de desenvolvimento humano e 
condições objetivas de vida. 

- Linguagem oral e escrita; 

- Didática; 

- Didática e prática docente no Ensino 

Fundamental; 
- Abordagens teórico-metodológicas do 

ensino de história; 

- Abordagens teórico-metodológicas do 
ensino de matemática escolar; 

- Abordagens teórico-metodológicas do 

ensino de ciências; 
- Abordagens teórico-metodológicas do 

ensino de história; 

- Psicologia da aprendizagem e do 

desenvolvimento; 
- Psicologia da educação; 

- Geografia nos anos iniciais; 

- História nos anos iniciais; 
- Ciências nos anos iniciais; 

 - Matemática nos anos iniciais; 

- Língua portuguesa nos anos iniciais; 

- Estagio no Ensino Fundamental I e II. 

3- Exercer a gestão e coordenação 

pedagógica em instituições educativas, 

organizando projetos e planos para a 
Educação Básica, considerando as 

especificidades de seus segmentos, 

destacando concepções, objetivos, 

metodologias, processos de planejamento e de 
avaliação institucional em uma perspectiva 

democrática. 

- Gestão de sistemas e unidades escolares; 

- Financiamento da educação; 

- Coordenação pedagógica em ambientes 
escolares; 

- Estágio de gestão e coordenação pedagógica 

em ambientes escolares. 

4- Compreender o fenômeno 
educacional em diferentes âmbitos e 

especificidade 

- Historia da filosofia; 
- História geral da educação; 

- História da educação brasileira e da 

Amazônia; 

- Sociologia da educação; 
- Filosofia da educação; 

 

5- Analisar os aspectos legais e as 
diretrizes nacionais para os diferentes níveis e 

modalidades de ensino 

- Política e legislação da educação brasileira;  
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6- Atuar em articulação com 
profissionais de outras áreas do conhecimento 

escolar, considerando o ensino das Artes 

(Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) 
Literatura e da Educação Física na Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

- Literatura Infantil; 
- Educação e ludicidade; 

- Arte e educação 

7- Lidar com situações-problema 
envolvendo o planejamento, a execução e 

avaliação do projeto pedagógico e curricular 

nas instituições educativas 

- Planejamento e avaliação de sistema 
educacional; 

- Pedagogia em organizações sociais; 

8- Desenvolver atividades sócio-
educativas e culturais integradas a projetos 

extensionistas, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas e políticas. 

- Currículo e ensino; 
- Teorias Antropológicas da educação; 

- Sociologia da educação: Instituição Escolar 

9- Trabalhar em grupos e desenvolver 

práticas colaborativas, respeitando a 

diversidade e as diferenças. 

- Educação Inclusiva; 

- LIBRAS 

10- Utilizar-se de diferentes linguagens 

como meio de expressão e comunicação, 

demonstrando domínio de tecnologias 
adequadas ao desenvolvimento da 

aprendizagem 

- Tecnologias e educação. 

11- Valorizar atitudes de solidariedade, de 

respeito ao outro e de cooperação no 
desenvolvimento do trabalho educativo. 

- Teorias antropológicas da educação; 

- Sociologia da educação; 
- Bases biológicas do desenvolvimento 

humano 

12- Utilizar, com propriedade, 

instrumentos próprios para construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos. 

- Metodologia da pesquisa; 

- TCC I; 
- TCC II; 

- Estatística aplicada à educação; 

- Iniciação ao trabalho Acadêmico; 
- Pesquisa e prática pedagógica. 
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ANEXO 11 

QUADRO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA (UFPA) 

 

 

 

 

CURSO DIURNO 

 

PREVISÃO DE OFERTA DE ATIVIDADES CURRICULARES DO CURSO DE 

PEDAGOGIA (UFPA) 
 

 

 

 

6 TEMPOS DE AULA (7h30 às 12h50) – 4 ANOS DE CURSO 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL  

SEG. TER. QUA. QUI. SEX. 
7:30 

9:10 

9:20 

11:00 

11:10 

12:50 

7:30 

9:10 

9:20 

11:00 

11:10 

12:50 

7:30 

9:10 

9:20 

11:00 

11:10 

12:50 

7:30 

9:10 

9:20 

11:00 

11:10 

12:50 

7:30 

9:10 

9:20 

11:00 

11:10 

12:50 
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ANEXO 12 

QUADRO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA (UFPA) 

 

 

 

 

 

 

CURSO NOTURNO 

 

PREVISÃO DE OFERTA DE ATIVIDADES CURRICULARES DO CURSO DE 

PEDAGOGIA (UFPA) 
 

 

4 TEMPOS DE AULA (18h30 às 21h50) – 4 ANOS DE CURSO 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

SEG. TER. QUA. QUI. SEX. 

18:30 

20:10 

20:10 

21:50 

 18:30 

20:10 

20:10 

21:50 

 18:30 

20:10 

20:10 

21:50 

 18:30 

20:10 

20:10 

21:50 

 18:30 

20:10 

20:10 

21:50 

 

               

               

               

               

PERÍODOS INTENSIVOS: 1º, 3º, 4 º, 5 º, 6 º e 8 º, compreendendo a oferta de uma atividade 
curricular por período 

 


