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“... na vida, há duas que não escolhemos: pai, mãe e 
professores. Temos que nos contentar com os que nos 
apresentam [...] Mas há algo muito sério: nós escolhemos ser 
pai, nós escolhemos ser professores. Em ambas as situações, 
escolhemos ser educadores. 

E isso nos traz responsabilidades! 

(LORIEIRI, Marcos. Filosofia na escola: O prazer da reflexão). 
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RESUMO 
 
Pretende-se com essa pesquisa promover a discussão sobre a formação do 

professor e sua atuação na disciplina de Filosofia, especificamente na rede pública 

do Estado de SP, com foco nas cidades de Suzano e Ferraz de Vasconcelos, devido 

à obrigatoriedade da inclusão do ensino de Filosofia na grade curricular do Ensino 

Médio, pela Lei 11.684/2008, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o processo 

histórico do ensino de Filosofia no Brasil e da fundamentação teórica de Pierre 

Bourdieu – com foco nos conceitos: capital cultural e reconversão, analisando a 

oferta de cursos de graduação em Filosofia na cidade de São Paulo, produzindo 

assim, uma comparação entre formação acadêmica e a atuação profissional. 

 

Palavras – Chave: formação de professores, Ensino de Filosofia, capital cultural e 

reconversão. 
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ABSTRACT 
 

It is intended to promote discussion that research on teacher education and its role in 

the discipline of philosophy, specifically in the public of the State of SP, with a focus 

on cities of Suzano and Ferraz de Vasconcelos, due to the inclusion of compulsory 

education philosophy at the high school curriculum, Law 11.684/2008 from a 

literature review on the historical process of the teaching of philosophy in Brazil and 

the theoretical foundation of Pierre Bourdieu - Post review - on cultural capital and 

conversion by analyzing the supply undergraduate courses in philosophy at the city 

of São Paulo, thus producing a comparison of academic versus professional 

performance. 

 

 Words - Key: teacher training, teaching philosophy, cultural capital and conversion. 
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MEMORIAL 
 

Ao finalizar o Ensino Médio, não conseguia decidir o curso que realizaria. 

Iniciei diversos (educação física, fisioterapia e pedagogia), quando minha mãe que, 

neste momento, financiava meus estudos decidiu que não investiria mais na minha 

educação, visto que eu não conseguia concluí-los. Com isso me inscrevi para uma 

bolsa de estudos integral na Universidade Cidade de São Paulo, para o curso de 

Pedagogia; no dia da entrevista para a efetivação da bolsa de estudos, a 

responsável pelo programa informou-me que existia muita concorrência para este 

curso, mas que o curso de História não tinha muitos concorrentes. Neste momento, 

decidi que realizaria o curso. Foi paixão à primeira vista – o curso era justamente 

tudo que eu esperava de uma graduação, induzia-nos à reflexão, ao debate e, para 

além do “profissional”, fez de nós seres mais preocupados com as dimensões 

sociais de uma sociedade em constante transformação.  

Antes mesmo de concluir a graduação, iniciei minha carreira docente na 

rede de ensino publico do Estado de São Paulo, na qual permaneço até a presente 

data, atuando como professora contratada de História e Ensino Religioso. Apesar de 

todas as dificuldades da profissão docente, notoriamente conhecidas, a disciplina à 

qual me dedicava tinha características próprias, bem definidas e conhecidas pela 

maioria dos alunos. Nunca tive que responder a perguntas como: o que é História? 

Para que estudamos História na escola? 

Entretanto, no ano de 2007, em razão da “falta” de professores de Filosofia, 

passei a lecionar esta disciplina, ocasião em que pude perceber que além das 

dificuldades inerentes a todas as disciplinas, as aulas de Filosofia são realizadas 

dentro de um espaço completamente desconhecido, o que gera argumentações da 

seguinte natureza: mas você é professora do que mesmo? “O que é isto: Filosofia? 

Mas Filosofia serve para que? Nossa que aula chata, a professora fala... fala, mas 

não passa nada! Como assim avaliação de Filosofia, não tem nada no caderno!” 

Havia, ainda, outras inúmeras reclamações que nem registro, para não me alongar. 

Ainda neste período, ou seja, antes mesmo de concluir a graduação de 

História, passei a cursar Filosofia, objetivando ter uma melhor formação nesta área, 

que desde então é a minha principal área de atuação docente, principalmente em 

razão da falta de professores desta disciplina na rede pública Estado de São Paulo. 
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Em 2009, fui aprovada no concurso público realizado pela Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo para preenchimento de vagas de professores de Filosofia 

para o Ensino Médio, portanto assumi um cargo titular docente de Filosofia. Neste 

mesmo ano, ingressei no curso de Mestrado. Penso que além de um grande desafio, 

esse curso é uma oportunidade para tentar superar as dificuldades que encontrei ao 

lecionar Filosofia.  
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INTRODUÇÃO 
 

Objetiva-se com esta pesquisa apresentar uma discussão sobre a formação 

inicial e atuação do professor de filosofia, partindo especificamente da realidade da 

Diretoria de Ensino de Suzano, responsável pelas escolas de Ferraz de Vasconcelos 

e Suzano.  

Devido à obrigatoriedade da inclusão do ensino de filosofia na grade 

curricular do Ensino Médio, instituída pela Lei 11.684/2008, volta-se, no cenário 

educacional, aos questionamentos sobre sua aplicabilidade no ensino público (nesta 

pesquisa, na rede estadual de São Paulo e mais especificamente no âmbito da 

Diretoria de Ensino acima mencionada) e a problematização de aspectos como a 

Formação de Professores para esta disciplina, visto que, existiram diversas 

mudanças ao longo da história no currículo das escolas de Ensino Médio no Brasil. 

As discussões sobre currículo envolvem o debate sobre “o que se vai ensinar”, a 

função das disciplinas e as suas aplicabilidades na escola.  No governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, alegações sobre as dificuldades para a 

formação e contratação destes professores foram utilizadas para vetar seu ensino 

nas escolas públicas de todo o país, mesmo tendo sido aprovada Lei que o tornava 

obrigatório. Assim deixou-se de atender a diversos anseios da sociedade, em 

especial dos estudiosos, teóricos, professores da área das Ciências Humanas e 

suas Tecnologias. Isso resultou na não regulamentação do ensino das disciplinas 

Sociologia e Filosofia no Ensino Médio brasileiro. 

Há de se considerar a cultura do nosso país, quanto à necessidade de 

construção de leis que viabilizem a execução de currículos diversificados, com a 

incorporação de diferentes disciplinas, como as que estão em questão, e a titulo de 

exemplificação, é corriqueira a discussão sobre a incorporação de outras disciplinas 

no currículo publico escolar: o ensino de música, o ensino religioso, as disciplinas 

específicas para a formação do ensino tecnológico, entre outras.  

No primeiro capítulo, apresenta-se uma breve fundamentação sobre o 

referencial teórico partindo de idéias de Pierre Bourdieu, notadamente dos conceitos 

como: capital cultural e reconversão, utilizados nesta pesquisa como base teórica 

para a análise das informações obtidas em um questionário apresentado a um grupo 

de professores. Foram quatorze os professores que contribuíram com suas 
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respostas para a discussão proposta e colaboraram com este estudo. Foi realizada 

uma análise das informações obtidas a partir de perguntas objetivas sobre o perfil, a 

formação e atuação desses profissionais da educação. Foram também analisadas 

as bibliografias consultadas, informações relevantes de pesquisadores atuais em 

diversas teses de mestrado e doutorado, material de periódicos da área da 

Educação no Brasil e recursos da internet que se aproximam das principais 

discussões aqui colocadas. 

No segundo capítulo, desenvolve-se uma revisão bibliográfica introdutória 

sobre o processo histórico do ensino de Filosofia no Brasil; a regulamentação da lei 

11.684/08; as discussões que permearam a inclusão destas disciplinas como 

obrigatórias em todo o Ensino Médio brasileiro; a organização pedagógica e 

curricular do ensino de Filosofia na rede estadual do estado de São Paulo, a fim de 

constituir elementos de análise que favoreçam a compreensão da situação atual 

quanto à realidade das escolas públicas e o envolvimento dos profissionais da 

educação, os professores, em suas práticas pedagógicas, sobre a formação de nível 

superior e sua atuação profissional. Há, neste capítulo, a preocupação em entender 

as distâncias que existem entre teoria e prática no tocante ao profissional envolvido 

nessa situação, uma vez que a realidade que se verifica necessita que se ampliem 

as reflexões sobre o ideal que queremos não só para o futuro, como para o presente 

de nossa sociedade.  

No terceiro capítulo inicia-se a apresentação sobre a formação inicial do 

professor de Filosofia, com a contextualização e apontamento da regulamentação 

dos cursos de graduação em Filosofia na cidade de São Paulo, as possibilidades de 

flexibilização propostas por inúmeras instituições de ensino superior, denominadas 

“aproveitamento de estudos” e/ou “segunda licenciatura”, garantindo e formando 

pessoas para o exercício da licenciatura, tão esvaziada nos cursos e cadeiras das 

universidades e faculdades atuais. 

Apresenta-se neste capítulo um mapa com a localização da região analisada 

e também a questão da dificuldade em se obter os questionários enviados aos 

professores, possivelmente, pela alta demanda de trabalho e pouco tempo 

disponível para reflexões acerca da formação e atuação profissional.  

Por fim, mas longe de exaurir as dimensões sobre a reflexão acerca da 

formação dos professores em Filosofia, procura-se analisar e compreender, o perfil, 
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a atual formação e atuação dos professores de Filosofia, apontando a 

necessidade/realidade de diversos profissionais optarem pela reconversão de seu 

capital cultural, e dessa forma, com maior facilidade, encontrar inserção junto ao 

mercado de trabalho. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 
1.1 A metodologia da Pesquisa 
O desenvolvimento desta pesquisa foi organizado procedendo-se a uma 

breve revisão histórica sobre o ensino de Filosofia no Brasil de modo a possibilitar 

um melhor aprofundamento das análises relacionadas à atual formação inicial 

destes docentes. Em um segundo momento foi feita uma pesquisa de campo 

realizada entre Maio e Agosto de 2011, utilizando-se de um questionário 

semiestruturado enviado para as Unidades Escolares em que os professores atuam. 

O questionário foi precedido por uma Carta de Apresentação, com uma 

introdução explicativa sobre a natureza e o objetivo da pesquisa, visto que as 

questões deveriam ser respondidas sem a presença do pesquisador. 

As perguntas buscaram elucidar a Formação Inicial em Filosofia dos 

professores que atuam na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo 

(especificamente na Diretoria de Ensino de Suzano – Grande São Paulo). 

Foram enviados quarenta e dois (42) questionários às escolas, dos quais 

quatorze (14) foram respondidos e devolvidos e fazem parte desta pesquisa. 

 

1.1.1 Local de Pesquisa: Este estudo foi realizado nas escolas públicas 

estaduais de Ensino Médio nas cidades de Ferraz de Vasconcelos e Suzano 

(pertencentes à Diretoria de Ensino de Suzano). As escolas que participaram desta 

pesquisa foram: 

Suzano 
EE Davi Jorge Cury 

EE Jacques Y. Cousteau, Com. 

EE Jussara Feitosa Domschek – Profª 

EE José Benedito L. Bartholomei 

EE Leda Fernandes Lopes, Profª 

EE Maria Eliza de Azevedo Cintra 

EE Oswaldo de Oliveira Lima 

 
Ferraz de Vasconcelos 
EE Carlindo Reis 
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EE Edir do Couto Rosa, Profª 

EE José Eduardo Vieira Raduan – Dr. 

EE Jardim São Fernando 

EE Lândia dos Santos Batista 

EE Mario Manoel Dantas de Aquino- Prof. 

EE Tácito Zanchetta 

 

1.1.2 Coleta de Dados: Foi utilizado como instrumento de pesquisa 

questionário semiestruturado (anexo 1), que teve como finalidade, investigar alguns 

aspectos, são eles: 

Formação Acadêmica; 

Atuação Profissional; 

Currículo e materiais de apoio, específicos de Filosofia da Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo (SEE/SP) 

 

1.1.3 Análise dos Dados e Referenciais Teóricos: A pesquisa utiliza-se do 

referencial teórico de Pierre Bourdieu, especificamente os conceitos de capital 

cultural e a possibilidade de sua reclassificação e reconversão. Para tanto, acredita-

se na necessidade e relevância de esclarecer um pouco do estudo deste sociólogo 

francês. A definição de classe social de Bourdieu consiste na superação de 

abordagens clássicas, e leva em consideração outras espécies de capital, como o 

cultural e o social com o intuito de analisar perspectivas que até então não eram 

percebidas. 

Para Bourdieu, as posições ocupadas dentro da sociedade, estabelecidas 

através de aspectos econômicos não são suficientes para compreender a 

sociedade; é necessário considerar suas relações simbólicas. 

Em síntese, este sociólogo desenvolveu três definições básicas relativas ao 

papel dos sistemas simbólicos ou culturais na produção e reprodução das estruturas 

sociais que são formas de percepção e representação da realidade. Os indivíduos 

criariam, sustentariam e defenderiam seus sistemas simbólicos no âmbito da 

sociedade em geral ou no interior de um campo1 específico. Como resultado da 

                                                            
1 Campo para Bourdieu é o conjunto de instituições sociais, indivíduos e discursos que se sustentam 
mutuamente A sociedade é composta por inúmeros campos que se sobrepõem – ex: campos da 
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disputa e da dominação estabelecer-se-iam hierarquias culturais e desta forma umas 

seriam consideradas superiores às outras e os indivíduos que fossem capazes de 

produzir e/ou usufruir estas produções, denominadas superiores, ganhariam mais 

poder em nossa sociedade. 

Em Sociologia da Educação, Pierre Bourdieu desenvolveu uma análise 

sobre a escola e seus principais problemas para além do foco econômico e político, 

o qual compreende o sistema escolar como produtor e/ou reprodutor dos padrões 

sociais, lingüístico e comportamentais das classes dominantes, contribuindo assim 

para sua legitimação. 
 
 
A educação, na teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído de 
instancia transformadora das sociedades e passa a ser vista como uma das 
principais instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os 
privilégios sociais. Trata-se, portanto, de uma inversão total de perspectiva. 
Bourdieu oferece um novo quadro teórico para a análise da educação 
dentro do qual os dados estatísticos acumulados a partir dos anos 50 e a 
crise de confiança no sistema de ensino vivenciada nos anos 60, ganham 
uma nova interpretação (NOGUEIRA, 2006 p. 15). 
 
 

Parte desse processo inicia-se pelo estabelecimento de um currículo, que 

indica o que deve ser aprendido e ensinado. Ao escolher determinados 

conhecimentos em detrimento de outros, determina-se o que deve ser estudado de 

maneira imposta, mas esta imposição não é percebida devido à legitimação que é 

dada a escola, Bourdieu identifica esta imposição como violência simbólica2 

(GONÇALVES; GONÇALVES, 2010, p. 70). 

A escola tem como proposta atender e tratar todos os alunos de acordo com 

o principio de igualdade, e na buscar deste principio, trata-se alunos desiguais em 

suas origens e capital cultural da mesma forma, reforçando-se as diferenças, mas, 

apoiada no discurso pedagógico; os recursos, métodos e avaliações às quais os 

alunos são submetidos nem sempre estão somente direcionados aos conteúdos 

                                                                                                                                                                                          
educação, da religião, etc. Campo é um universo social com propriedades bem definidas 
(NOGUEIRA; CATANI, 2008). 
 
2 Este autor também utiliza o conceito de violência simbólica: como mecanismo que cria, legitima e 
reproduz a desigualdade social; pois, o uso da violência simbólica é dirigido por um individuo, ou 
grupo, que controla o poder simbólico sobre os outros, fabricando crenças no processo de 
socialização, induzindo os dominados a enxergarem e a avaliarem o mundo de acordo com os 
critérios e padrões definidos pelos dominantes. 
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estudados, mas ao habitus3 dos estudantes e sua família (GONÇALVES; 

GONÇALVES, 2010, p. 69). 

Compreende-se assim a relevância da família para Bourdieu, já que se trata 

do primeiro núcleo formador e, portanto determinante do habitus e capitais recebidos 

por estes.  

Penso que seja importante ressaltar que Bourdieu não reduz a família e/ou a 

escola como aspectos determinantes da vida ou do futuro dos agentes, mas ele os 

caracteriza (escola/família) como condicionantes das possibilidades futuras deste 

sujeito. 

 Deve-se considerar que para Bourdieu é inviável estudar os fenômenos que 

ocorrem na sociedade isolando indivíduos ou a própria estrutura social, já que um 

pressupõe o outro.  
 
 
O fundamento dessa nova teoria reside na percepção de que a simples 
condição de classe, ou mesmo a posição ocupada no interior das relações 
econômicas, não são suficientes para designar as propriedades comuns 
que fazem de um conjunto de indivíduos um grupo social relativamente 
homogêneo. É preciso considerar ainda a posição nas relações de 
produção cultural [...] (NOGUEIRA, 1997). 
A classe social não se define somente por uma posição nas relações de 
produção, mas pelo habitus de classe que está normalmente associado a 
essa posição (BOURDIEU, 1979 apud NOGUEIRA, 1997). 
 
 

A partir dos escritos deste sociólogo pode-se destacar o conceito de capital 

cultural, relacionando-o aos aspectos culturais, econômicos e sociais, por meio dos 

quais é possível compreender diversos aspectos da sociedade. 

Da mesma forma que o poder econômico deriva da posse do capital 

econômico, o poder simbólico deriva da posse do capital cultural, e este último ainda 

pode ser compreendido em três estados principais: incorporado, adquirido de forma 

consciente ou não, mas que se torna corpo do individuo; objetivado, aqueles 
denominados objetos culturais: livros, obras de arte, discos, entre outros; e 

institucionalizado, o qual foi atestado por uma instituição, isto é, que confere uma 

                                                            
3 “Os “sujeitos” são, de fato, agentes que atuam e que sabem, dotados de um senso prático [...], de 
um sistema adquirido de preferências, de princípios de visão e de divisão (o que comumente 
chamamos de gosto), de estruturas cognitivas duradouras (que são essencialmente produto da 
incorporação de estruturas objetivas) e de esquemas de ação que orientam a percepção da situação 
e a resposta adequada. O habitus é essa espécie de senso prático do que se deve fazer em dada 
situação. (BOURDIEU, 1997, p.42). 
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determinada habilidade e/ou conhecimento, por exemplo, certificados, diplomas, etc. 

(BOURDIEU In: NOGUEIRA; CATANI, 2008). 
 
 
Bourdieu e Passeron (1964): ter por propriedade, este capital, na acepção 
dos autores, assegura ao indivíduo a possibilidade de reconversão social, 
na medida em que sua posse pode ser apreendida como uma mais-valia no 
campo educacional, econômico, simbólico e social, ou seja, uma verdadeira 
moeda de troca. Para Bourdieu, o capital cultural constitui o elemento da 
herança familiar que teria o maior impacto na definição do destino escolar. 
Seria uma espécie de rentabilização pedagógica, na medida em que a 
posse do capital cultural favorece o desempenho escolar, uma vez que 
facilita a aprendizagem de conteúdos e códigos que a escola veicula e 
sanciona. 
 
 

A escolarização de indivíduos que até então não tinham tido acesso à 

escola, na busca e concorrência por títulos escolares, faz com que classes que já 

possuíam um acesso pleno aos títulos escolares precisassem intensificar seus 

investimentos para manter a relativa “superioridade” de seus diplomas e, por 

derradeiro, de sua posição na estrutura de classes. 
 

 
A reconversão de uma espécie de capital numa outra mais rentável ou mais 
legitima dependem das oportunidades objetivas de lucro, que são 
oferecidas aos seus investimentos. [...] A reconversão do capital econômico 
em capital escolar é uma das estratégias que permitem à burguesia de 
negócios manterem a posição. (NOGUEIRA; CATANI, 2010, p. 147). 
 
 

Assim da mesma maneira que o capital cultural pode ser adquirido, ele 

também pode ser reclassificado e/ou reconvertido. As possibilidades são 

diretamente influenciadas pelos tipos de capital acessíveis ao grupo, que utilizará 

estratégias para sua preservação, expansão ou reconversão se necessário. 

(GONÇALVEZ; GONÇALVES, 2010, p. 68). 

Tais estratégias são formas de o individuo manter, ou melhorar, sua posição 

no espaço social. 
 
 
Entre os efeitos do processo de inflação de títulos escolares e da 
desvalorização correlativa que, pouco a pouco, obriga todas as classes e 
frações de classes, a começar pelos maiores utilizadores da escola, a 
intensificar sem cessar sua utilização da escola e a contribuir, assim, por 
sua vez, para a superprodução de diplomas, o mais importante é, sem 
duvida alguma, o conjunto de estratégias que os portadores de diplomas 
desvalorizados têm acionado para manter sua posição herdada ou obter de 
seus diplomas o equivalente real ao que estes garantiam num estado 
anterior da relação entre os diplomas e os cargos. (BOURDIEU In: 
NOGUEIRA; CATANI, 2010, p. 159). 
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A recepção dos estudos de Pierre Bourdieu no campo educacional brasileiro 

teve diferentes apropriações. Da década de 70 até meados de 1990 apontam-se 

críticas à obra do sociólogo, sobretudo baseadas no livro em parceria com J. 

Passeron – A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino – no 

sentido de se fazer, segundo alguns críticos, uma descrição da função reprodutiva 

na escola, e desta forma, como bem destaca Catani, evidenciando algumas 

discussões da época da maneira como era apreendida a obra do francês. 
 
 
“[Bourdieu] um autor crítico, mas politicamente desmobilizador: sua teoria se 
possibilita instrumentos para a crítica da função desempenhada pela escola 
na sociedade capitalista, não fornece armas para a ação, limita-se à 
constatação da dimensão reprodutivista da escola, não dá conta das 
contradições da realidade, enfim, desmobiliza. A imposição dessa 
problemática tem como uma das consequências concentrar a atenção 
nessa dimensão da leitura, afastando-se da compreensão dos propósitos e 
da lógica da obra de Bourdieu e condicionando fortemente, como já 
afirmado, a forma da apropriação do autor no campo educacional brasileiro.” 
(CATANI, 2001, p.66). 
 
 

O ponto de vista das leituras, ou ainda, o modo de apropriação dos estudos 

de Bourdieu e sua equipe, não atendiam às expectativas ligadas às propostas 

pedagógicas na atual condição política e social do Brasil, atribuindo-lhe como uma 

teoria da educação sem propostas, ou sem ação. Ainda conforme Catani, “para um 

campo que se encontrava num estado no qual se dava bastante ênfase à ação, 

sobretudo transformadora, isso era interpretado como defeito grave da teoria” (p. 

69). Tratava-se de um período em que o campo educacional estava voltado 

essencialmente à militância e à politização, em uma dicotomia reprodução versus 

transformação. 

Se por um lado, a produção científica de Bourdieu é tida como reprodutivista, 

por outro, a partir de 1990 novas leituras e apropriações conceituais, e ao modo de 

trabalho, do autor são incorporadas em uma análise educacional instaurada nas 

pesquisas sociológicas como “estudos que investem na análise de temáticas como 

as relações entre origem social e expectativas profissionais de futuros professores” 

(Catani, p.71). 

De fato, a contribuição dos trabalhos realizados por Bourdieu, nas leituras 

sociais brasileiras, especificamente no que concerne à educação, é evidente e tem 
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sido de grande valia para a compreensão de diversos aspectos da 

contemporaneidade. 

Desta forma, este trabalho pretende analisar as possiblidades de interface 

entre a teoria sociológica de Pierre Bourdieu, enfatizando as limitações de 

entendimento de uma dada realidade e os determinantes histórico-sociais que 

pesam sobre ela e a formação inicial de Filosofia, isto é, entre as práticas sociais 

deste professor e a profissionalização docente. 
 
 
O reconhecimento da complexidade e pluralidade de aspecto que 
constituem a realidade do mundo social. Este é um dos limites ao 
conhecimento científico, porém compreende que este tem grande potencial 
e contribuição a dar, no esclarecimento dos mecanismos que regem a 
sociedade. 
 
 

E assim, reconhecer e compreender os mecanismos que são responsáveis 

pela formação do professor em Filosofia, como uma possibilidade de reconversão de 

seu capital cultural e desta forma uma reinserção ao mercado de trabalho. 
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2. HISTÓRICO DO ENSINO DE FILOSOFIA NO BRASIL 
 
2.1 O ensino de Filosofia no Brasil 
O ensino jesuítico é considerado por estudiosos como Saviani, Ceppas e 

Cartolano, o acontecimento “definidor” da educação no Brasil e, especificamente, do 

ensino de filosofia. Suas características principais eram um estudo livresco, isto é, 

provinha basicamente do estudo de livros produzidos principalmente na Europa.  

A educação no período colonial estava direcionada para a elite dirigente e 

funcionava como uma reprodução de ideias, que por sua vez, também estava 

subordinada à teologia, fundada na Filosofia de Aristóteles e na Teologia de São 

Tomás de Aquino (filosofia da salvação), características que levavam à exclusão do 

estudo de trechos ou obras completas consideradas desrespeitosas com a religião 

cristã, segundo os jesuítas. 
 
 
“O humanismo artificial imposto a Portugal, chegou até a colônia e deixou 
traços marcantes em nossa inteligência: (...) a erudição livresca e a cultura 
filosófica passa a ser mero comentário teológico” (CARTOLANO apud 
CEPPAS, 1985 p. 20). 
 
 

Desta forma o ensino (ou melhor, o estudo) filosófico era utilizado para 

“inculcar” uma determinada cultura, preparando a elite intelectual e formando sua 

maneira de pensar e compreender a realidade. 
 
 
No Período Jesuítico, uma concepção de ensino-aprendizagem de Filosofia 
marcadamente enciclopédica, de caráter autoritário e conservador, com 
base nas diretrizes da Companhia de Jesus – ordem religiosa da Igreja 
católica –, responsável pela instrução e catequese na Colônia, em normas 
sistematizadas pelo Ratio Studiorum que “sintetiza a experiência 
pedagógica dos jesuítas, regulando cursos, programas, métodos e disciplina 
das escolas da Companhia” (PAIM apud Lima, 2010 p. 428). 
 
 

O Ratio Studiorum orientava os estudos da Companhia de Jesus e 

estabelecia detalhadamente o currículo que era ensinado pelos jesuítas, cuja 

organização disciplinar era: Gramática média; Gramática superior; Humanidades; 

Retórica e Filosofia/Teologia, ressaltando que a intenção do ensino filosófico era o 

da preparação para o sacerdócio. (PAIVA, 2000, p. 44) 

Com a expulsão dos jesuítas (1759), Marques de Pombal, influenciado por 

ideias modernas da Europa, notadamente as oriundas da França – igualdade e 
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liberdade em contraposição às orientações teológicas – realizou o que se denomina 

de Reformas Pombalinas, com a implantação de aulas régias, que perduraram até 

1834 e assim, autorizou os franciscanos a estabelecerem no Rio de Janeiro uma 

cátedra de filosofia. 
 
Contudo, em 1759, os padres jesuítas são expulsos da Colônia, na 
chamada Reforma Pombalina, empreendida num ideário filosófico de cunho 
iluminista pelo marquês de Pombal, “ameaçando” a concepção de ensino de 
cunho religioso que se propunha hegemônica. No Período Pombalino, em 
contraposição ao período anterior, o ensino de Filosofia estará acoplado, 
teoricamente, na perspectiva de corroboração dum saber da “ciência 
natural”, num viés cartesiano-galileano de domínio do homem sobre o 
mundo natural a partir da observação e experimentação e, 
consequentemente, abominação às leituras de Aristóteles e de Tomás de 
Aquino (LIMA, 2010; p. 428). 
 
 

O parecer de Rui Barbosa, emitido em 1882 – embora tentasse mudar o 

caráter dogmático da Filosofia ensinada nas escolas secundárias, ainda restringia o 

tratamento a ser dado ao campo da História das Ideias, aos sistemas e às escolas. 

As primeiras medidas de criação de instituições educacionais somente 

ocorreram depois da transferência da Corte Portuguesa para o Brasil (1808) e com a 

vinda da família real para a Colônia possibilitou-se a disseminação de novas ideias e 

a mudança do objetivo central da educação, que antes visava à formação 

sacerdotal, passou-se a visar à preparação de uma nova demanda para suprir as 

necessidades administrativas da Colônia. 

Todavia, foi somente após a instituição da República Brasileira (1889), ainda 

sob a égide dos Estados Federados que a escola pública, entendida em sentido 

próprio, fez-se presente na História da educação brasileira, isto porque, a 

escolarização passa a interessar a todas as camadas da população. 

O setor dominante da sociedade, neste momento representado pelos grupos 

tradicionais e pela burguesia urbano/industrial (ligada ao café), interessados na 

formulação de indústrias para o crescimento da cafeicultura, mas receosos com a 

possibilidade de ter a cidade invadida por populações de costumes bárbaros, 

enxergam na escola uma possibilidade de ajustar os homens a novas condições de 

vida e valores, dando sentido e direção à organização da população. 

 A “classe média” que surgia no Brasil, caracterizada por profissionais 

liberais, funcionários públicos, intelectuais, pequenos comerciantes, etc. foi e ainda é 



24 
 

a classe que mais fez pressão pela escolarização, já que esta é a sua principal 

possibilidade de ascensão social.  

E as camadas subalternas da sociedade brasileira viam na escola pública 

uma única possibilidade de alfabetização, visto que não tinham a possibilidade de 

custeá-la. (CARVALHO, 2000, p. 231-233). 

É neste cenário de expansão da escola pública, justificada pela busca do 

progresso de uma sociedade racional que o ensino de Filosofia passa a ser 

obrigatório no currículo dos liceus e dos ginásios dos cursos secundários, tornando-

se prioridade entre a elite intelectual brasileira e, em 1908, fundava-se a Faculdade 

Livre de Filosofia e Letras São Bento em São Paulo. 

Esta concepção de educação é caracterizada pela formulação de uma 

escola redentora da humanidade, laica e para todos que iria trazer para a sociedade 

brasileira o desenvolvimento e o progresso, acreditando-se que ao transformar o 

individuo estará transformando a sociedade, pautada na reestruturação do modelo 

escolar, isto é, centralizando no aluno o processo de ensino e aprendizagem. Isso 

desencadeará várias reformas educacionais, que iniciarão este processo de “idas e 

vindas” do ensino de filosofia. 
 
 
A primeira reforma será inaugurada pelo positivista Benjamin Constant, 
primeiro ministro da Instrução Pública, no Decreto n. 981/1890, 
“antecipando-se à Constituição de 1891 nas reformas educacionais, 
buscando introduzir disciplinas científicas nos currículos escolares”. Porém, 
uma novidade: pela primeira vez o ensino de Filosofia fica ausente do 
ambiente organizacional de ensino na distribuição das disciplinas em séries, 
com repercussões até os dias atuais: “a Filosofia, tradicionalmente 
identificada com as humanidades literárias ou clássicas, torna-se alvo das 
críticas dos partidários do currículo centrado nas ciências” Assim, de agora 
em diante, mediante essa postura ideológica, o ensino de Filosofia ora 
estará presente – em momentos que o currículo priorizará o “espírito 
literário” –, ora estará ausente – em momentos que a prioridade ater-se ao 
“espírito científico”. (ALVES apud LIMA, 2010, p. 430). 
 
 

Em 1915 a Reforma Maximiliano (Decreto 11.530) para o ensino secundário, 

modificou a tendência liberal do Estado brasileiro colocando a filosofia como 

disciplina facultativa. Já em 1942 o Decreto 4.244, denominado Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, dividiu o colegial (Ensino médio) em clássico e cientifico, sendo 

o clássico com foco na formação intelectual dos estudantes prevendo uma carga 

horária de 4 horas semanais de filosofia e o cientifico o estudo das ciências, com 

carga horária das disciplinas de humanidades reduzida. 
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“A filosofia era disciplina comum aos cursos clássico e científico e deveria 
ser ensinada de acordo com um mesmo programa para ambos os cursos, 
apenas com maior amplitude no curso clássico” (CARTOLANO, 1985, p.59). 
 
  

A edição da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

n°. 4024/1961, recomenda o ensino de Filosofia como disciplina complementar e 

assim a Filosofia perde novamente sua obrigatoriedade. 
 
 
Art. 46. Nas duas primeiras séries do ciclo colegial, além das práticas 
educativas, serão ensinadas oito disciplinas, das quais uma ou duas 
optativas, de livre escolha pelo estabelecimento, sendo no mínimo cinco e 
no máximo sete em cada série. (LDB 4024/1961). 
 
 

2.2 O afastamento da disciplina 
Com o golpe militar de 1964, e o espirito que se instalou no país o ensino de 

Filosofia é praticamente banido dos currículos escolares, tornando-se facultativo e 

restrito esse ensino. A educação brasileira baseada no molde técnico e burocrático 

atendia aos interesses políticos e econômicos do país, influenciado principalmente 

pela entrada de capital estrangeiro e pelo interesse ideológico do governo militar. 

Com a Lei 5692, em 1971 o ensino de Filosofia é extremamente reduzido 

dos currículos escolares, sendo substituído por disciplinas doutrinárias como: 

Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil (OSPB). 
 
 

Em decorrência de tantas alterações legais – anteriormente focalizado –, 
com o ensino de Filosofia a partir da Proclamação da República, mediante a 
variedade de políticas educacionais, observa-se, gradativamente, sua 
extinção, a qual se concretizará no período de 1964 a 1982, em uma 
“ausência definida”. Assim, o ensino de Filosofia, não servindo aos 
interesses tecno-burocráticos e políticos-ideológicos dum modelo que se 
implementava, extinguiu-se, com a inclusão de outras disciplinas “que 
teriam o conteúdo correspondente ao da Filosofia. As disciplinas criadas 
foram: Educação Moral e Cívica (EMC), Organização Social e Política 
Brasileira (OSPB)” e estudos dos problemas brasileiros prevista para o nível 
superior (ALVES apud LIMA, 2010). Não obstante, uma advertência: “Isto 
não significa que essas disciplinas comportassem os conteúdos da filosofia, 
ao contrário, mas era essa a ideia veiculada como uma das justificativas 
para não incluir a filosofia no currículo”. E para sinalizar o “golpe de 
misericórdia”, a derrocada final dar-se-á com Lei de Diretrizes de Bases da 
Educação Nacional, Lei n. 5.692/71 (BRASIL, 1971), pela “expulsão” 
compulsória do ensino de Filosofia do nível secundário até os finais do 
regime ditatorial. 
 
 



26 
 

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto a primeira o disposto 
no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969. 
 
 

Com o término da ditadura militar e o processo de redemocratização do país, 

surge uma nova possibilidade para o ensino de filosofia, que em 1986 volta a ter sua 

inclusão recomendada nos currículos do Ensino médio, mas esta empolgação 

resulta em uma grande decepção. A promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação em 1996 estabelece que o ensino de Filosofia e Sociologia sejam 

abordados como Temas Transversais e não como disciplinas. Inicia-se então uma 

nova luta pela obrigatoriedade do ensino de Filosofia e também de Sociologia: 

tratava-se de alterar esta disposição da LDB 9394/96. Nesse breve histórico já se 

pode perceber como as idas e vindas relativas ao Ensino de Filosofia e 

principalmente sua quase exclusão dos currículos escolares repercutiram no 

processo de formação dos professores dessa disciplina. Com tão poucas aulas e 

com o descrédito dado à Filosofia, a busca pela formação de Professores de 

Filosofia quase inexistiu em certos momentos. Nos remanescentes cursos de 

Filosofia esta formação nem mesmo era considerada. 

 

2.3 A Lei 11.684/2008 e a sua regulamentação 
A Lei 11.684, é resultado de um processo árduo que se iniciou com o projeto 

de Lei 3.178/1997, aprovado em todas as instâncias onde foi votado, mas que em 

2001 foi vetado integralmente pelo então Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso. 
 
 
O ano de 2001 certamente ficará marcado na história do ensino de filosofia 
como sendo um ano de expectativa, luta, mobilização, mas, ao mesmo 
tempo, de frustração e de constatação de que ainda vivemos tempos 
“amargos”, no que se refere a um espaço institucional para a filosofia. Creio 
que a mobilização nacional em torno do projeto de lei complementar 9/00, 
do deputado Pe. Roque Zimmermann, constitui um marco importante na luta 
por um espaço da filosofia no ensino médio. Lembro-me do entusiasmo com 
que os alunos do curso de filosofia, da Universidade em que trabalho, 
acolheram o desafio de recolher abaixo-assinado para enviar a Brasília. Em 
minhas mãos passaram centenas de folhas contendo mais de 29 mil 
assinaturas que foram enviadas ao excelentíssimo presente da republica, o 
sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Para muitos alunos e professores 
de filosofia, seria a grande oportunidade de ter um “lugar ao sol” no tão 
sonhado mercado de trabalho. Não apenas no sentido de garantir emprego, 
mas poder exercer a profissão, colocar em ação aquilo pelo qual e 
prepararam e estão se preparando, enfim ser professor de filosofia. Vários 
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jornais do país editaram diversas matérias sobre a temática, a maioria delas 
em defesa da sanção da lei. Entretanto, contra a expectativa de grande 
parte da população brasileira, nosso sociólogo simplesmente vetou o 
projeto, seguindo fielmente as coordenadas do MEC e do ministro da 
educação. (FÁVERO, 2002, p. 425-426). 
 
 

Como razões para o veto alegou-se que a inclusão destas disciplinas 

implicaria em ônus para os Estados, e na dificuldade para a contratação de 

professores. Então, em 2003, o Deputado Ribamar Alves reapresenta o projeto de 

Lei 1641/2003, cujo texto teve como principal objetivo apresentar argumentos 

negatórios sobre a prática do ensino de filosofia e sociologia de forma 

transdisciplinar (como era proposto na LDB 9394/96), isto é, sem que existisse uma 

organização disciplinar, desta maneira “diluída” em todas as disciplinas do Ensino 

Médio, já que sua utilidade restringia-se ao domínio dos conhecimentos para o 

exercício da cidadania. 

O Projeto de Lei aponta a relevância da disciplina, reconhecida desde a 

Grécia Antiga na formação intelectual e política do ser humano e atualmente na 

sociedade brasileira como a representação do espirito democrático que prima pelos 

princípios estéticos, políticos e éticos. Reafirmando a impossibilidade de sua 

aplicabilidade transdisciplinar, assinala a necessidade de um professor especialista 

para o seu pleno desenvolvimento. 
 
 
[...] conhecimento altamente especializado, será impossível a devida 
aplicação de temas ou conteúdos filosóficos em outras disciplinas, por 
docentes que não sejam adequadamente habilitados para a realização 
desta atividade. Isso faz o texto da LDB insuficiente, já que não considera a 
especialidade da área em tela (PL 1641/2003). 
 
 

 Reiterando as complicações nas votações relacionadas à instituição de 

disciplinas obrigatórias durante a educação básica, porém vista a necessidade da 

formação integral do estudante, e a inclusão dos estudantes na sociedade com: 

senso crítico, capacidade de analisar as situações, sentimento ético, lógica e 

identidade social, os deputados votam favoráveis à aprovação desta Lei. 

Em 2006, frente às iniciativas da Câmara e Senado para a aprovação da 

obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia no Ensino Médio, o Ministério da 

Educação, promoveu um encontro para a discussão sobre este tema. 
 
 



28 
 

Antes de passar à análise da proposta, registra-se que, em 1º de fevereiro 
de 2006, a Câmara de Educação Básica promoveu reunião, para a qual 
foram convidadas mais de 30 entidades e pessoas, para discussão do tema 
“Alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio/inclusão de componentes curriculares obrigatórios de Filosofia e 
Sociologia”, com base na proposta da Secretaria de Educação Básica do 
MEC. Participaram dessa audiência 20 pessoas, entre sociólogos, 
professores de Filosofia e de Sociologia, representantes de entidades, 
estudantes e outros profissionais. Foram apresentados e discutidos os 
vários aspectos concernentes à reivindicação da inclusão obrigatória de 
disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio, mediante 
alteração na Resolução CNE/CEB nº 3/98. 
A mesma preocupação com o ensino da Filosofia e da Sociologia está 
presente em outras instâncias, inclusive no Legislativo, em que se registram 
iniciativas parlamentares visando a sua inclusão no currículo do Ensino 
Médio: Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n° 1.641, de 2003, e 
Projeto de Lei do Senado n° 4, de 2004. 
 
 

E conclui-se que, apesar da possibilidade apresentada em Leis e 

documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, para a organização de concepções flexíveis e inovadoras, o mais comum 

é a organização disciplinar na construção dos currículos escolares, e desta maneira 

dificulta o desenvolvimento das competências e habilidades próprias da Filosofia e 

da Sociologia, tão requeridos para o exercício da cidadania. 

 Estes apontamentos objetivaram reafirmar os diversos fatores que 

atrapalham o trabalho (inter) transdisciplinar destas disciplinas, que vão, desde o 

tipo de formação nas licenciaturas, até o generalizado regime “horista” de trabalho, e 

o processo de gestão da escola expresso em sua proposta pedagógica. 

Constatou-se, desta forma, a necessidade, no caso de escolas que 

adotarem, no todo ou em parte, organização curricular estruturada por disciplinas, de 

serem incluídas as de Filosofia e Sociologia. 
 
 
Parágrafo Único No caso do § 3º, acrescentado ao Artigo 10 da Resolução 
CNE/CEB nº 3/98, os sistemas de ensino deverão, no prazo de um ano a 
contar da publicação desta Resolução, tomar as medidas necessárias para 
a inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo das escolas 
de Ensino Médio (Parecer 38/2006). 
 
 

Este Parecer culminou na edição da Resolução CNE/CEB n°. 04/2006, que 

alterou o 10º artigo da Resolução CNE/CEB nº. 03/1998, o qual institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

E em 02 de Junho de 2008, foi sancionada a Lei 11.684/2008 que altera 

definitivamente o artigo 36 da Lei n°. 9394/96, estabelecendo na Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação a obrigatoriedade as disciplinas Filosofia e Sociologia no 

currículo do ensino médio. 

 

2.4 Discussões sobre a obrigatoriedade do ensino 
Com a aprovação da Lei, uma série de questionamentos foi realizada, pelas 

Secretarias de Educação, escolas e professores – sintetizada pela professora Maria 

do Pilar Lacerda Almeida e Silva, então Secretária da Educação Básica do Ministério 

da Educação, no Parecer 22/2008, onde a mesma buscava junto ao Conselho 

Nacional de Educação orientações e direcionamento na implementação das 

disciplinas no currículo do ensino médio brasileiro. 
 
 
1. Considerando a aprovação pelo Congresso Nacional e a sanção 
presidencial da Lei n° 11.684, de 2 de junho de 2008, incluindo Sociologia e 
Filosofia como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio e com 
vistas a analisar os questionamentos encaminhados a esta Secretaria sobre 
o referido assunto, consultamos a esse Conselho sobre o seguinte: 
• até o presente momento, seguindo determinação do CNE, os estados 
vinham oferecendo as disciplinas de acordo com distribuição e programação 
própria das escolas/sistemas de ensino na sua organização curricular. 
Considerando que a supracitada Lei passa a vigorar na data de sua 
publicação, haverá um prazo para a sua implantação e consequente 
inclusão das duas disciplinas nas três séries do currículo escolar?; e 
• é possível estabelecer plano de implantação gradativa das referidas 
disciplinas ao longo dos próximos anos para cada uma das séries do ensino 
médio permitindo que os sistemas de ensino organizem quadro de 
professores que atenda a nova demanda estabelecida com a sanção da 
citada lei? 
2. Em face ao exposto, consideramos de suma importância o 
posicionamento desse Colegiado, uma vez que permitirá aos sistemas de 
ensino estabelecer com mais clareza as condições de planejamento e 
estruturação das mudanças que serão necessárias ao atendimento da 
legislação que acaba de entrar em vigor (Parecer 22/2008). 
 

 

A partir desse parecer o Conselho Nacional de Educação reafirma a 

obrigatoriedade do ensino de Filosofia e Sociologia em todos os anos do ensino 

médio, dando às escolas e/ou sistemas de ensino autonomia quanto à concepção 

pedagógica e à proposta curricular. 

Quanto à implantação dessa obrigatoriedade, o Conselho determinou os 

seguintes prazos: 

a. Inicio em 2009, em pelo menos um dos anos do ensino médio; 

b. Continuidade desta implantação anualmente até 2011 para cursos com 

duração de 3 anos e 2012 para cursos com duração de 4 anos. 



30 
 

Em 2011, momento definido pelo Conselho para a finalização da 

implantação destas disciplinas em todo o ensino médio, pela primeira vez no Brasil, 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) oferece aos professores a escolha de 

livros didáticos de Filosofia e Sociologia que serão entregues às escolas no início do 

ano letivo de 2012. 
 
 
Está em suas mãos, pela primeira vez na história do PNLD, o guia para 
2012 para a área de Filosofia. Este guia é o resultado de um longo processo 
de avaliação, que envolveu diversos atores, e tem a intenção de auxiliá-lo 
na delicada e importante tarefa de selecionar o livro didático que mais bem 
se adapte ao seu planejamento, à sua prática didática em Filosofia e ao 
projeto político-pedagógico de sua escola (MEC, 2011, p.7). 
 
 

Durante o processo de escolha e avaliação dos livros didáticos de filosofia, 

os parâmetros utilizados na análise enfatizaram que o material deveria articular 

temas e problemas filosóficos, pautando-se na ligação entre o filosofar e a História 

da Filosofia. Para o PNLD 2012, foram inscritos quinze livros didáticos de filosofia e 

apenas três foram aprovados, quais sejam: 

 

1º Filosofando – Introdução à Filosofia 

Autoras: Maria Helena Pires Martins e Maria Lúcia de Arruda Aranha 

Editora: Moderna. 

 

2º Fundamentos da Filosofia 

Autores: Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes 

Editora: Saraiva 

 

3º Iniciação à Filosofia 

Autora: Marilena Chauí 

Editora: Ática. 

 

De acordo com relatório elaborado pelo Ministério da Educação, o alto índice 

de reprovação está relacionado à falta de tradição da elaboração de livros didáticos 

de Filosofia no Brasil. Todos os livros didáticos que participam da avaliação proposta 

pelo Programa Nacional do Livro Didático, são avaliados de acordo com o seguinte 

parâmetro: 
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 Descrição da obra: Espera-se da obra uma descrição pormenorizada 

de sua estrutura e breve sumário. 

 Análise da obra:  

 Aspectos gerais de adequação da obra à legislação e aos objetivos da 

atividade educacional: Avalia-se os aspectos de adequação à legislação, diretrizes e 

as normas oficiais relativas ao ensino médio, tais como: Constituição Brasileira; LDB 

9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente; Diretrizes Curriculares para o ensino 

médio; Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação. 

 Análise geral da proposta pedagógica e metodológica: Respeito aos 

princípios éticos próprios a construção da cidadania, isto é, que não veicule ideias 

preconceituosas e estereotipadas de natureza sexual, religiosa, de idade, gênero ou 

linguagem. Retratação adequada a diversidade étnica do Brasil, a pluralidade 

cultural e social do país. Conteúdo e abordagem direcionados ao desenvolvimento 

de capacidades básicas do pensamento autônomo e critico, estabelecendo relação 

entre a Filosofia e a sociedade para que os estudantes consigam contextualizar o 

estudo filosófico. 

 Análise dos aspectos editoriais da obra: Adequabilidade da estrutura 

editorial e projeto gráfico da obra ao ensino médio. 

 Análise específica da proposta de ensino de filosofia: Multiplicidade do 

debate filosófico, permitindo uma formação pautada por diferentes perspectivas e 

não como atividade doutrinária, estimulando o desenvolvimento da curiosidade e 

criatividade. Garantindo uma sólida formação em História da filosofia e ao mesmo 

tempo uma proposta temática e problemática da Filosofia. 

 Análise especifica do manual do professor: Fundamente os 

pressupostos teórico-metodológicos e sua proposta didático-pedagógica, com 

valorização do papel do professor como mediador e que possibilite diversas formas, 

recursos e instrumentos no processo de ensino-aprendizagem e de avaliação. 

Assim, as obras não aprovadas (que não são publicadas pelo Ministério da 

Educação) mostraram-se inconsistentes, tratando a Filosofia de maneira restrita, isto 

é, ofuscando a multiplicidade do debate filosófico, e desta maneira, dificultando a 

formação de um espirito crítico, visto que, a multiplicidade de posições filosóficas 

não é ampliada. 
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Outras obras cometem erros conceituais, pois, mesmo que a Filosofia 

permita diversas interpretações, não são aceitáveis a um livro didático anacronismos 

conceituais ou equívocos na apresentação do pensamento do autor ou de um 

período. 

Acredita-se que o propósito do PNLD direcionado a disciplinas como 

Filosofia e Sociologia, além das questões práticas e pedagógicas, garante a 

formalização e institucionalização do ensino de Filosofia, sendo assim, a 

consolidação de uma disciplina permanente no currículo da educação básica 

brasileira. 
 
 
A distribuição de livros didáticos de Filosofia para alunos e professores 
representa a afirmação dessa disciplina tão tradicional e ao mesmo tempo 
tão recente no currículo do Ensino Médio. Além disso, o livro didático para a 
disciplina Filosofia poderá ser um importante apoio para a diversificação das 
atividades e contextualização lógica e histórica da produção filosófica. 
Sabemos, entretanto, que ter o livro não basta, é necessário que o mesmo 
consiga atender às necessidades do currículo do Estado de São Paulo e, 
por isso, a sua escolha é tão importante. O livro didático, quando bem 
fundamentado pode contribuir com o seu trabalho e promover melhores 
resultados na formação dos nossos jovens e com isso colaborar para o 
estabelecimento de uma nova tradição da Filosofia no Ensino Médio (SEE, 
2011; p.2). 
 
 

2.5 O ensino de Filosofia na rede estadual de São Paulo 
Considerando que a presente pesquisa é realizada com professores da rede 

estadual de São Paulo e, principalmente, considerando que a sua Secretaria de 

Educação – (SEE/SP) – desde 2008, passa por importantes transformações, faz-se 

necessário efetuar alguns apontamentos sobre a constituição dos quadros 

pedagógicos, do currículo e dos materiais de apoio didático, que esta rede 

desenvolveu e utiliza. 

Conforme a pesquisa realizada por Fávero; Ceppas. Gontijo; Gallo e Kohan 

(2004) para mapear as condições do ensino de filosofia no Brasil – por solicitação da 

UNESCO – constatou-se que no estado de São Paulo a disciplina foi classificada 

como opcional entre 1985 e 1996 (a escola deveria optar por duas disciplinas entre: 

Filosofia, Sociologia e Psicologia). Após 1997 com a promulgação da LDB entende-

se que o trabalho interdisciplinar ou transversal deveria “dar conta” destes 

conteúdos. 
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Seguindo as reivindicações da esfera nacional, um projeto estadual 

(aprovado na Assembléia Legislativa) que propunha a obrigatoriedade do ensino de 

Filosofia e Sociologia foi vetado pelo então (e atual) governador Geraldo Alckmin em 

2002. 
 
 
Seguindo o exemplo presidencial, em 11 de outubro de 2001 o Governador 
do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também vetou, em nível 
estadual, a aprovação do Projeto-lei nº 790/99 de autoria do deputado 
estadual Jamil Murad, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino destas 
disciplinas nas escolas públicas paulistas, permanecendo estas disciplinas 
como parte integrante do quadro de disciplinas optativas de cada unidade 
escolar (MENDONÇA, 2011, p. 5-6). 
 
 

Atualmente o ensino de Filosofia é oferecido em todas as séries do ensino 

médio, sendo 2 aulas semanais para o 1º ano e apenas 1 aula semanal para o 2º e 

3º anos. 

No Currículo percebe-se que o foco desta rede é propor reflexões que 

permitam compreender melhor as relações histórico-sociais, e ao mesmo tempo 

superar a mera transmissão e aquisição de conteúdos, feitas de modo mecânico e 

inconsciente (SEE/SP, 2010, p. 115). 

 

2.5.1 A organização das grades curriculares 
Quadro 1 – 1º ano do Ensino médio 

 

Bimestre Conteúdos Habilidades 
1° Por que estudar Filosofia? 

As áreas da Filosofia 
•Identificar movimentos associados ao processo de 
conhecimento, compreendendo etapas da reflexão 
filosófica para desenvolver o pensamento 
autônomo e questionador; 
• Reconhecer a importância do uso de diferentes 
linguagens para elaborar o pensamento e a 
expressão em processos reflexivos 
• Identificar informações em textos filosóficos; 
• Identificar características de argumentação em 
diferentes gêneros textuais; 
• Reconhecer manifestações históricas e sociais do 
pensamento filosófico; 
• Relacionar questões atuais a questões da História 
da Filosofia; 
• Praticar escuta atenta e atitudes de cooperação 
no trabalho em equipe; 
• Praticar negociações abrindo mão de suas 
propostas diante de propostas mais adequadas a 
objetivos que beneficiem a todos; 
• Expressar por escrito e oralmente conceitos 
relativos ao funcionamento do intelecto. 
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2º A Filosofia e outras formas de 

conhecimento 
• Mito, Cultura, Religião, Arte, 
Ciência. 

• Criticar a concepção de conhecimento científico 
como verdade absoluta; 
• Identificar e realizar procedimentos de pesquisa, 
tais como: observação, entrevistas, elaboração de 
roteiros para entrevistas e observações, registros, 
classificações, interpretações. 
• Refletir sobre a importância do conceito de 
alteridade para a análise de diferentes culturas; 
• Relacionar práticas de cidadania ao respeito às 
diferenças; 
• Discutir a condição estética e existencial dos 
seres humanos; 
• Questionar o conceito de etnocentrismo no 
contexto da reflexão sobre relações entre diferentes 
culturas; 
• Discutir a relação entre cultura e natureza. 
 

3º Introdução à Filosofia Política 
Teorias do Estado 
• Socialismo, anarquismo e 
liberalismo. 

• Expressar escrita e oralmente o conceito de 
Estado; 
• Construir argumentos que expressem reflexão 
crítica sobre o conceito de Estado; 
• Identificar características e ações da organização 
estatal brasileira nas próprias experiências de vida; 
• Identificar e discutir problemas do Estado 
brasileiro; 
• Analisar a relação entre Estado e sociedade a 
partir da compreensão dos conceitos centrais do 
anarquismo e do socialismo; 
• Analisar o mundo do trabalho e da política a partir 
de teorias filosóficas; 
 

4º Filosofia Política 
• Democracia e cidadania: 
origens, conceitos e dilemas. 
• Desigualdade social e 
ideológica. 
• Democracia e justiça social. 
• Os direitos humanos. 
• Participação política. 

• Reconhecer a condição de pobreza material como 
questão social importante; 
• Analisar a questão da pobreza no âmbito da 
reflexão sobre justiça social; 
• Expressar escrita e oralmente a relevância dos 
direitos humanos; 
• Identificar diferentes conceitos de democracia e 
sua relação com a igualdade efetiva entre os 
cidadãos; 
• Reconhecer e planejar práticas de participação 
política na relação com autoridades locais; 
• Identificar e discutir fenômenos históricos, sociais, 
culturais e artísticos no exercício de reflexão 
filosófica; 
• Sistematizar informações levantadas em pesquisa 
e apresentadas pelo professor e pelos colegas; 
• Identificar, selecionar e problematizar informações 
em textos filosóficos; 
• Elaborar textos-síntese a partir dos conteúdos 
filosóficos estudados; 
• Relacionar informações, representadas de 
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 
diferentes situações, para construir argumentação 
consistente. 
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Quadro 2 – 2º ano do Ensino Médio 

Bimestre Conteúdos Habilidades 
1° Introdução à ética 

• O eu racional 
• Autonomia e liberdade 

• Questionar a realidade social e planejar ações de 
intervenção solidária; 
• Identificar diferentes conceitos de liberdade com 
base em algumas teorias filosóficas; 
• Relacionar liberdade à solidariedade 
• Desenvolver habilidades de leitura, escrita e 
planejamento investigativo para autonomia 
intelectual; 
• Relacionar ética e moral. 

2º Introdução à Teoria do Indivíduo 
• John Locke, Jeremy Bentham e 
Stuart Mill 
Tornar-se indivíduo 
• Paul Ricoeur e Michel Foucault 
Condutas massificadas 
Alienação moral 

• Refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo 
que se percebe como parte da natureza e da 
sociedade; 
• Refletir sobre as perspectivas de pertencimento e 
de responsabilidade por si mesmo e pelas demais 
pessoas e seres da natureza; 
• Identificar diferentes concepções de indivíduo; 
• Identificar as subjetividades como resultado de 
construção social; 
• Identificar processos sociais merecedores de 
crítica; 
• Expressar, por escrito e oralmente, uma reflexão 
que inclua compreensão aprofundada dos 
conceitos de indústria cultural e alienação moral. 
 

3º Filosofia, Política e Ética. 
• Humilhação, velhice e racismo. 
• Homens e mulheres. 
• Filosofia e educação. 

• Identificar e criticar práticas de humilhação social; 
• Construir argumentação crítica sobre as práticas 
sociais de discriminação e preconceitos; 
• Analisar a condição dos seres humanos a partir 
de reflexão filosófica sobre diferenças e igualdades 
entre homens e mulheres; 
• Identificar e questionar práticas de racismo; 
• Expressar por escrito e oralmente a relevância da 
educação para a superação de preconceitos e 
desigualdades sociais. 
 

4º Desafios éticos contemporâneos 
• A Ciência e a condição humana 
Introdução à Bioética 

• Reconhecer a relevância da reflexão filosófica 
para a análise dos temas que emergem dos 
problemas das sociedades contemporâneas; 
• Expressar por escrito e oralmente 
questionamentos sobre o avanço tecnológico, o 
pensamento tecnicista e as consequências para a 
vida no planeta; 
• Discutir questões do campo da Bioética, 
distinguindo o papel da reflexão filosófica para o 
seu enfrentamento; 
• Identificar e problematizar valores sociais e 
culturais da sociedade contemporânea; 
• Identificar, selecionar e problematizar informações 
em textos filosóficos; 
• Elaborar textos-síntese a partir dos conteúdos 
filosóficos estudados no bimestre; 
• Relacionar informações, representadas de 
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 
diferentes situações para construir argumentação 
consistente. 
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Quadro 3 – 3º ano do Ensino Médio 

Bimestre Conteúdos Habilidades 
1° O que é Filosofia 

• Superação de preconceitos em 
relação à Filosofia e definição e 
importância para a cidadania 
O homem como ser de natureza 
e de linguagem 

• Identificar situações de preconceito, 
particularmente em relação à Filosofia e aos 
filósofos; 
• Reconhecer a dimensão política do preconceito 
diante da Filosofia e se posicionar em relação a ela; 
• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e 
expressão oral na abordagem de temas filosóficos; 
• Elaborar hipóteses e questões a partir das leituras 
e debates realizados; 
• Identificar a presença da Filosofia no cotidiano; 
• Estabelecer a distinção entre o “filosofar” 
espontâneo, próprio do senso comum, e o 
“filosofar” propriamente dito, típico dos filósofos 
especialistas; 
• Identificar características da Filosofia como 
reflexão 
• Distinguir diferenças e aproximações entre 
linguagem e língua; 
• Relacionar pensamento, linguagem e língua; 
• Identificar a importância da língua para a 
produção e preservação de saberes coletivos, bem 
como para representar o real e imaginar diferentes 
realidades. 

2º Características do discurso 
filosófico 
• Comparação com o discurso 
religioso 
O homem como ser político 
A desigualdade entre os homens 
como desafio da política 

• Identificar marcas dos discursos filosófico, 
mitológico e religioso; 
• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras 
e debates realizados; 
• Identificar situações de desigualdade social, 
sobretudo no Brasil, e abordá-las de uma 
perspectiva problematizadora e crítica; 
• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e 
expressão oral na abordagem de temas filosóficos; 
• Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e 
mesmo ideológico de certas explicações 
normalmente aceitas pelo senso comum para o 
problema da desigualdade; 
• Identificar aspectos do pensamento de Platão e 
operar com os conceitos platônicos trabalhados; 
• Distinguir a perspectiva de Platão (natureza) da 
concepção de Rousseau (convenção) acerca da 
desigualdade social; 
• Distinguir a argumentação de Rousseau acerca 
da origem da desigualdade e de como superá-la 
por meio do contrato social; 
• Questionar o papel social do Estado e das leis. 

3º Características do discurso 
filosófico 
• Comparação com o discurso 
científico 
Três concepções de liberdade 
• Libertarismo, determinismo e 
dialética 

• Distinguir questões associadas ao tema 
“liberdade” no contexto da contribuição filosófica; 
• Distinguir diferentes concepções sobre a ideia de 
liberdade; 
• Relacionar liberdade à política por meio da 
mediação do conceito de democracia; 
• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e 
expressão oral na abordagem de temas filosóficos; 
• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras 
e debates realizados; 
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• Discutir o conceito de liberdade, destacando 
questões associadas a diferentes entendimentos 
sobre o ser livre; 
• Relacionar liberdade à solidariedade na 
perspectiva de uma sociedade democrática. 

4º Características do discurso 
filosófico 
• Comparação com o discurso da 
literatura. 
Valores contemporâneos que 
cercam o tema da felicidade e 
das dimensões pessoais e 
sociais  da felicidade 

• Refletir sobre o tema felicidade no contexto da 
contribuição filosófica; 
• Distinguir relações mantidas por pessoas de 
diferentes culturas com a ideia de felicidade; 
• Distinguir abordagens pessoais e sociais a 
respeito da ideia de felicidade; 
• Ler, compreender e interpretar textos filosóficos; 
• Desenvolver habilidades de leitura e escrita, bem 
como de expressão oral na abordagem de temas 
filosóficos; 
• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras 
e debates realizados; 
• Identificar diferentes conceitos de felicidade, 
destacando questões associadas a diferentes 
entendimentos contemporâneos sobre “ser feliz”; 
• Relacionar a ideia de felicidade a uma ética 
solidária. 

 

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (2010), a definição de um 

currículo traz em si, o intuito de instituir um documento básico para todas as escolas 

da rede estadual, que atuam nos ensino fundamental (Ciclo II) e no ensino médio, 

pretendendo-se estabelecer uma referência para toda a secretaria e desta maneira, 

contribuir para a melhoria da qualidade do aprendizado. 
 
 
Os princípios orientadores do currículo são para uma escola capaz de 
promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios 
sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo [...] A SEE/SP 
procurou também cumprir seu dever de garantir a todos uma base comum 
de conhecimentos e competências para que nossas escolas funcionem de 
fato como uma rede (SÃO PAULO: SEE, 2010, p. 7). 
 
 

Além deste currículo foi produzido um conjunto de subsídios destinado a 

professores e alunos, denominados Caderno do Professor e Caderno do Aluno, os 

quais são formatados com as características de uma apostila, que trazem em seu 

bojo: textos, artigos, indicadores bibliográficos, dicas de estudos e exercícios, ambos 

amparados no Currículo do estado de São Paulo, organizados por disciplina, série e 

bimestre. 

Nestes materiais são sugeridas abordagens pedagógicas, intituladas, 

Situações de Aprendizagem, que buscam orientar o trabalho do professor e as 

habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas pelos alunos. 
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Bem é verdade que tal material foi alvo de muitas reclamações por parte da 

Associação dos Professores do Estado de São Paulo – (APEOESP) – e dos próprios 

professores, os quais justificavam que a partir deste Caderno sua pratica docente 

ficaria “engessada”, e ainda, que devido à própria estrutura da Secretaria Estadual 

de Educação de São Paulo é inviável a sua utilização. 
 
A nova matriz curricular da rede estadual de ensino de São Paulo imposta 
pela Secretaria Estadual da Educação expõe de maneira clara a concepção 
minimalista e mercadológica de educação da secretária Maria Helena 
Guimarães de Castro. 
É praxe neste governo definir medidas educacionais de cima para baixo, e, 
agora, procede da mesma forma em relação à matriz curricular, sem 
nenhuma consulta à comunidade escolar. Nem mesmo os conselhos de 
escola puderam opinar, restando aos profissionais da educação 
simplesmente cumpri-la, sem que suas vivências, experiência e opiniões 
sejam levadas em conta.  
É importante frisar que, de acordo com o artigo 13, inciso I da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), cabe aos professores “participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”. E o local por 
excelência para esta elaboração é o conselho de escola. 
Sendo obrigada a cumprir a legislação federal que determina a 
obrigatoriedade das disciplinas Filosofia e Sociologia no ensino médio, a 
secretária da Educação reduz a carga horária de História e Geografia. Ela 
assim procede porque a nova lei fere sua opção política, que era a de não 
adotar estas disciplinas quando a obrigatoriedade era definida em 
Resolução do Conselho Nacional de Educação (APEOESP, 
http://apeoespsub.org.br/especiais/curriculo_autorit.html acesso em 02 de 
Setembro de 2011). 
 
 

Por outro lado a SEE/SP afirma que o conteúdo disponibilizado nestes 

materiais é o mínimo que o aluno do Ensino Médio precisa desenvolver ao longo do 

ano letivo e que, principalmente, a integração do Currículo a este material, torna a 

rede estadual de São Paulo única.  

De fato este recurso minimiza um dos maiores problemas que os alunos 

enfrentavam: ser transferidos para outra unidade escolar da rede pública do Estado 

de São Paulo e se deparar com conteúdo completamente diferente da mesma 

disciplina na mesma série.  

Todos os professores entrevistados têm conhecimento acerca do Currículo 

da SEE/SP e muitos realmente utilizam os “cadernos” desenvolvidos por esta, 

porém, apontam uma série de problemáticas. 
 
 
O currículo e materiais disponibilizados pela SEE servem de base para 
encarar a sala de aula, contudo, os desafios do magistério são enormes, 
pois lidamos com classes heterogêneas e despertar o interesse de todos se 



39 
 

torna um grande desafio, principalmente em disciplinas como Filosofia que 
por muito tempo foi negligenciada (R.G. A – professora). 
 
O currículo está bem elaborado e os eixos são pertinentes, utilizo os 
cadernos do aluno, é cobrado e em alguns momentos necessário, tem 
alguns textos e exercícios bem elaborados então ganho tempo. Mas a 
defasagem na bagagem cultural dos alunos, a linguagem densa, o conteúdo 
extenso e as cópias que estão na internet, são as principais dificuldades em 
trabalhar com este material (E.L.S – professora). 
 
Acredito que nos dias atuais, a Secretaria da Educação pretende que os 
alunos sejam pessoas críticas, não muito, para que os mesmo não 
atrapalhem algo, mas que eles aprendam a criticar. Mas a falta de 
compreensão e entendimento dos alunos nos textos, e nas explicações, 
muitas vezes a falta de interesse – talvez por não fazer parte da vida deles 
(S.M.F – professora). 
 
O currículo ofereceu um norte para os docentes, já que antes ficava a 
mercê de cada professor. Ofereceu e propôs temas coerentes para serem 
abordados como racismo, preconceito, ética, cidadania, etc. Utilizo os 
materiais por que, devemos trabalhar o currículo do Estado de São Paulo e 
o conteúdo da apostila está enquadrado dentro desse processo. As 
principais dificuldades encontradas são: a carga horária insuficiente (2º e 3º 
anos) apenas 1 aula por semana, ausência de imagens para contextualizar 
os fatos e conteúdos repetidos que poderiam dar lugar a outros temas mais 
oportunos (R.T.A – professor) 
 
 

Alegando-se que teoricamente as orientações legais e recursos se mostram 

como uma maneira de se construir uma educação de qualidade, mas ao deparar-se 

com a realidade de uma sala de aula lotada, com pouquíssima infraestrutura, alunos 

com extrema dificuldade de aprendizagem e inúmeros casos de analfabetismo 

funcional; atender aos anseios e objetivos propostos por estes documentos e 

materiais torna-se praticamente impossível. 

Os professores entrevistados relatam o grande valor deste Currículo no 

direcionamento de sua prática pedagógica e para o funcionamento da escola, mas 

preocupam-se com a distância entre a aprendizagem almejada e a realizada nas 

salas de aula. 
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3. A ATUAL FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE FILOSOFIA 
 

Como alvos da pesquisa foram selecionados professores de escolas 

estaduais de ensino médio que mantem a Filosofia como disciplina curricular (2011), 

nos municípios de Ferraz de Vasconcelos e Suzano – pertencentes à Diretoria de 

Ensino de Suzano. 

 

 
Figura 1 – Região Metropolitana de São Paulo 

Localização: Ferraz de Vasconcelos e Suzano 

 

Sobre estas escolas, segue abaixo uma tabela com as escolas destes 

munícipios e seus graus de ensino. 

 

Siglas utilizadas: 

EF Escola de Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries e/ou 1ª a 8ª séries). 

EF/EM Escola de Ensino Fundamental e Médio. 
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Quadro 4 – Escolas do município de Suzano 
 

 
UNIDADE ESCOLAR 

 
GRAU DE ENSINO 

Alfredo Roberto EF/EM 

Alice Romanos, Profª EF 

Anderson da Silva Soares EF/EM 

Anis Fadul,  Dr. EF/EM 

Antonio Brasílio M.  da Fonseca, Profª EF/EM 

Antônio Garcia, Ver. EF 

Antônio José Campos de Menezes, Prof° EF 

Antônio Rodrigues de Almeida EF 

Antônio Valdemar Galo Ver. EF/EM 

Batista Renzi EF/EM 

Benedita de Campos Marcolongo, Profª EF 

Brasílio Machado Neto, Com. EF 

Carlos Molteni, Prof° EF/EM 

Chojiro Segawa EF/EM 

David Jorge Curi, Prof° EF/EM 

Euclides Igesca EF/EM 

Geraldo Justiniano de R. Silva EF/EM 

Gilberto de Carvalho, Prof. EF/EM 

Giovanni Battista Raffo, Prof° EF/EM 
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Helena Zerrener EF/EM 

Jacques Y. Cousteau, Com. EF/EM 

Jandyra Coutinho, Profª EF 

José Benedito L. Bartholomei EF/EM 

José Camilo de Andrade EF 

José Papaiz, Prof° EF/EM 

Joviano Satler de Lima , Prof° EF/EM 

Jussara Feitosa Domschke EF/EM 

Leda Fernandes Lopes, Profª EF/EM 

Lucy Franco Kowalsky, Profª EF  

Luiz Bianconi EF/EM 

Luiza Hidaka EF/EM 

Manuel dos Santos Paiva  EF 

Maria Elisa A Cintra, Profª EF/EM 

Masaiti Sekine, Prof°  EF 

Miguel Badra V,Bairro EF 

Morato de Oliveira Dr. EF 

Oswaldo de Oliveira Lima EF/EM 

Olavo Leonel Ferreira, Prof EF 

Paulo Kobayashi EF 

Raul Brasil, Prof°. e Centro de Línguas (CEL)  EF/EM 

Roberto Bianchi EF 

Sebastião Pereira Vidal EF/EM 

Tokuzo Terazaki EF 

Yolanda Bassi, Profª EF 

Zeikichi Fukuoka EF 
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Quadro 5 – Escolas do município de Ferraz de Vasconcelos 
 

Unidade Escolar EM 

Carlindo Reis EF/EM 

Conj. Hab. Parque Dourado II EF/EM 

Edir do Couto Rosa,  Profª EF/EM 

Eliane Aparecida Dantas da Silva- Prof.ª EF/EM 

Ignês Corrêa Allen, Profª EF  

Iijima EF/EM 

Jardim São Fernando EF/EM 

Jardim São Paulo II EF/EM 

José Eduardo Vieira Raduan – Dr. EF/EM 

Justino Marcondes Rangel- Prof. EF/EM 

Lândia Santos Batista – Prof.ª EF/EM 

Mario Manoel Dantas de Aquino- Prof. EF/EM 

Marta Calixto Cazagrande EF/EM 

Olzanetti Gomes, Profª EF/EM 

Paulo Américo Paganucci, Prof° EF/EM 

Tácito Zanchetta EF/EM 

Vila Corrêa II EF/EM 

 

Dos quarenta e dois (42) questionários enviados as Unidades Escolares (em 

negrito) apenas 14 foram respondidas e entregas, isto é, retorno de apenas 33,33% 

dos questionários enviados, fato que chama a atenção quanto ao comprometimento 

dos professores para com a pesquisa, não se esquecendo de que todas as questões 

estavam relacionadas a formação e atuação destes professores. Deve-se ter um 
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olhar crítico para a discussão, tendo em vista que os profissionais que responderam 

o questionário seriam os profissionais mais atuantes e responsáveis em relação ao 

processo inserção do ensino de Filosofia no ensino médio. 

 

Quadro 6 – Perfil dos professores entrevistados 

 
Professor 
entrevistado 

Idade Tempo de atuação docente Tempo de atuação docente 

Filosofia 

1 34 10 anos 06 anos 

2 34 04 anos 02 anos 

3 29 07 anos 06 anos 

4 45 06 anos 05 anos 

5 34 10 anos 06 anos 

6 32 02 anos 02 anos 

7 33 06 anos 03 anos 

8 34 11 anos 05 anos 

9 33 10 anos 05 anos 

10 29 06 anos 03 anos 

11 40 08 anos 08 anos 

12 29 06 anos 03 anos 

13 30 06 anos 03 anos 

14 32 02 anos 02 anos 

 

3.1 Cursos de Graduação em Filosofia 
Apoiando-se em análises sobre a História do ensino de Filosofia no Brasil e 

em considerações sobre os impactos da Lei 5.692/71, que praticamente exclui o 

ensino de Filosofia das escolas, surge um questionamento crucial: como se 
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organizaram e mantiveram-se os cursos de licenciatura em Filosofia até este 

presente momento? 

A inexistência da possibilidade dos licenciados em Filosofia exercerem a 

profissão para qual estudavam, gerou um desestímulo tanto nos alunos como nos 

professores responsáveis pela formação de professores destes cursos. Haja vista 

que, além da problemática de colocação profissional, atender aos critérios 

determinados pelo Ministério da Educação para o funcionamento de um curso de 

licenciatura tornou-se inviável. A alternativa foi reforçar a formação do bacharel em 

Filosofia (SILVA, 2003, p. 60). 

O retorno da Filosofia como disciplina optativa, não foi suficiente para 

reverter este cenário da graduação em Filosofia. Pois, apesar do retorno de um 

campo de trabalho, a escola e, portanto os profissionais dedicados a ela já 

enfrentavam um cenário de desprestigio, má remuneração e até mesmo preconceito 

de alguns professores universitários. 

Mantendo-se a permanente crítica que os cursos de graduação em filosofia 

(como em outras especialidades), apesar de serem licenciaturas, seus currículos e 

práticas tinham um forte apelo ao ensino do seu conteúdo, deixando “de lado” a 

formação pedagógica do docente.  

Contudo, mesmo com a proposta de trabalho transversal com os conteúdos 

de Filosofia, a inclusão dos conhecimentos filosóficos de volta à escola e a confiança 

em seu retorno como disciplina obrigatória, passa, mesmo que lentamente, a 

transformar este cenário. 

Muito embora a presente pesquisa tenha sido efetivada nas cidades de 

Ferraz de Vasconcelos e de Suzano, fato é que ambas as cidades, tampouco as da 

redondeza, possuem graduação em Filosofia. Desta maneira, os professores desta 

região são graduados em cursos da cidade de São Paulo e/ou à distância e, por este 

motivo, os cursos de graduação da cidade de São Paulo, indicados no quadro 

abaixo, são utilizados para a análise desta pesquisa. 
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Quadro 7 - Curso de Filosofia em Universidades da Cidade de São Paulo 

Fonte: www.emec.mec.gov.br Acesso em 01 de Agosto de 2011 

INSTITUIÇÃO GRAU MODALIDADE 
INÍCIO DO 

CURSO 

CARGA 
HORÁRIA 
MINÍMA 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Licenciatura 

Bacharelado 
Presencial 04/03/1998 3313 horas 

USP (Universidade 

de São Paulo) 

 

Licenciatura 

Bacharelado 
Presencial 25/01/1934 3000 horas 

UNAR (Centro 

Universitário de 

Araras) 

Licenciatura 
Presencial/ 

A Distância 
01/02/2006 2880 horas 

CEUCLAR (Centro 

Universitário 

Claretiano) 

Licenciatura 
Presencial/ 

A Distância 

12/02/1990 

12/03/2005 
2800 horas 

UNIFAI (Centro 

Universitário 

Assunção) 

Licenciatura Presencial 31/03/1971 3000 horas 

UMESP 

(Universidade 

Metodista de São 

Paulo) 

Licenciatura 
Presencial/ 

A Distância 

19/03/1993 

23/08/2007 
3420 horas 

USJT (Universidade 

São Judas Tadeu) 

Licenciatura 

Bacharelado 
Presencial 19/02/1990 

3900 horas 

2633 horas 

UNIÍTALO (Centro 

Universitário Ítalo-

Brasileiro) 

Licenciatura Presencial 11/02/2008 2580 horas 

UNICASTELO 

(Universidade Camilo 

Castelo Branco) 

Licenciatura Presencial 02/08/2006 2800 horas 

Universidade 

Católica de Brasília 
Licenciatura A Distância 06/08/2005 2880 horas 

UNIBAN 

(Universidade 

Bandeirante de São 

Paulo) 

Licenciatura Presencial 11/02/2008 2844 horas 
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UNIFRAN 

(Universidade de 

Franca) 

Licenciatura A Distância 30/07/2007 3580 horas 

PUC (Pontifica 

Universidade 

Católica/SP) 

Licenciatura 

Bacharelado 
Presencial 18/12/1940 

3360 horas 

2754 horas 

UFSC (Universidade 

Federal de Santa 

Catarina) 

Licenciatura A Distância 11/02/2008 3074 horas 

Centro Universitário 

São Camilo 
Licenciatura Presencial 02/02/2004 2940 horas 

UNIMES 

(Universidade 

Metropolitana de 

Santos) 

Licenciatura A Distância 17/03/2006 2400 horas 

FSB (Faculdade São 

Bento) 

Licenciatura 

 
Presencial 17/02/2002 3360 horas 

CEUCLAR (Centro 

Universitário 

Claretiano) 

Programa 

Especial/Docentes
A Distância 01/02/2006 600 horas 

 

Segundo os resultados da pesquisa de Bavaresco (2002, p. 403), na cidade 

de São Paulo o ensino superior de Filosofia estrutura-se em dois grandes níveis: 

graduação e pós-graduação. A graduação (bacharelado ou licenciatura) tem como 

foco a formação do filósofo ou do professor de filosofia. 

Atualmente são mantidos dezoito (18) cursos de filosofia da cidade de São 

Paulo (inclusive os cursos à distância, os quais mantêm sua sede em outros 

estados/municípios, mas são oferecidos em polos na cidade de São Paulo), 

surgiram de um modo geral, a partir de 1934 com a criação do curso de licenciatura 

e bacharelado em Filosofia da USP e em 1940 da PUC/SP; na década de 1970 foi 

criado mais um (1) curso; na década de 1990 quatro (4) novos cursos passaram a 

funcionar e a partir de 2000 mais onze (11) cursos de Filosofia foram autorizados 

pelo MEC a funcionar na cidade de São Paulo. 

Percebe-se que a criação dos cursos de graduação em Filosofia está ligada 

a alguns interesses do poder público, da instituição religiosa, das universidades 

privadas interessadas no estudo filosófico e na formação de professores necessários 
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para lecionar nas escolas. E desta maneira, sua inserção sócio-educacional pode 

ser distinguida em três categorias: 

 Graduação Pública: Universidade de São Paulo; Universidade Federal 

de Santa Catarina (à distância). 

 Graduação ligada aos setores religiosos: PUC/SP; Faculdade São 

Bento; Universidade Católica de Brasília (à distância); Metodista; Mackenzie; Centro 

Universitário Assunção e São Camilo. 

 Graduação ligada a instituições privadas (para o ensino de filosofia): 

Universidade São Judas; Universidade de Araras; Centro Universitário Claretiano; 

Universidade Ítalo-brasileira; Universidade Camilo Castelo Branco; Universidade 

Bandeirante de São Paulo; Universidade Metropolitana de Santos (à distância) 

Universidade de Franca (à distância). 

A partir das respostas obtidas nos 14 questionários devolvidos pelos 

professores, são estas as instituições nas quais se formaram: 

 

Quadro 8 – Formação dos professores entrevistados 

 
Entrevistados Filosofia foi 

primeiro curso? 
Primeira 

graduação 
Modalidade da 

Graduação 
Instituição que 

cursou Filosofia 

1 Não Teologia Privada/Religiosa UNIMES 

2 Não Pedagogia Privada UNIMES 

3 Sim Filosofia Privada UNIFAI 

4 Não Letras Privada UNIMES 

5 Não Ciências 

Jurídicas 

Privada/Religiosa UNIMES 

6 Não Direito Privada CLARETIANO 

7 Não Letras Privada UNIMES 

8 Não Letras Privada UNIMES 

9 Não Letras Privada UNIMES 

10 Não História Privada UNICASTELO 

11 Sim Filosofia Privada USC 

12 Não Geografia Privada UNICASTELO 

13 Não História Privada UNICASTELO 

14 Não Ciências 

Jurídicas 

Privada CLARETIANO 
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Dos quatorzes (14) professores entrevistados, todos possuem licenciatura 

plena em Filosofia, sendo sete (7) formados pela Universidade Metropolitana de 

Santos (semipresencial/uma vez ao mês); três (3) pela Universidade Camilo Castelo 

Branco (programa segunda licenciatura – semipresencial aos sábados); dois (2) 

Centro Universitário Claretiano (programa especial de formação docente); um (1) 

pelo Centro Universitário Assunção e um (1) pela Universidade Sagrado Coração 

(não estabelecida na cidade de São Paulo).  

 

Os cursos nos quais os professores foram formados têm as seguintes 

propostas curriculares que dão uma primeira ideia da orientação formativa que 

ofereceram a esses professores.  

 
Universidade Metropolitana de Santos 
 
 

FILOSOFIA – LICENCIATURA EM GRADUAÇÃO PLENA EM FILOSOFIA 
O curso de Licenciatura em Filosofia foi pensado para articular 
intrinsecamente o aprendizado básico e a pesquisa; pautando-se pelo 
objetivo de formar professores altamente qualificados, capazes de vir a 
atuar na docência de Filosofia seja no Ensino Fundamental ou no Ensino 
Médio fazendo com que o educando tenha uma visão reflexiva do mundo ao 
qual pertence com base em observações filosóficas.  
Possuir uma sólida formação de história da filosofia que capacite para a 
compreensão e a transmissão dos principais temas, problemas, sistemas 
filosóficos, assim como para a análise e reflexão crítica da realidade social 
em que se insere.  
O licenciado deverá estar habilitado para enfrentar com sucesso os desafios 
e as dificuldades inerentes à tarefa de despertar os jovens para reflexão 
filosófica, bem como transmitir aos alunos do Ensino Médio o legado da 
tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e independente.  
Vagas em diversas regiões do Brasil.  
Duração de 3 anos  
Carga Horária Total do Curso: 3.080 horas-aula  
Regime: Semestral 
 
OBJETIVO DO CURSO  
 
Aplicação dos métodos das Ciências Humanas;  
Elaboração e reelaboração do conhecimento filosófico levando a 
comunidade acadêmica a aumentar seu nível de competência;  
Criação e recriação com equilíbrio de novos conhecimentos e tecnologias, 
pelo processo de investigação dos métodos filosóficos e seu ensino;  
Formulação de processos e analise dos contextos históricos, filosóficos e 
seus princípios relacionados ao desenvolvimento da educação;  
Provisão, para a sociedade de educadores em filosofia e intelectuais pela 
formação e instrução de qualidade;  
Estar a serviço do indivíduo e da comunidade, das esferas sociais tais como 
ONGs, Sindicatos e demais associações de onde ela emerge e da qual 
recebe o impulso para seu processo de vivência (www.unimes.br). 
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Universidade Camilo Castelo Branco 
 
 

O Programa Segunda Licenciatura da Unicastelo foi desenvolvido para 
atender a professores das redes pública e privada interessados em 
alavancar a carreira profissional, seja com maior número de aulas, ou ainda, 
com a possibilidade de novos cargos dentro das instituições de ensino. Os 
cursos oferecidos permitem a licenciados obter uma segunda certificação de 
forma rápida e eficaz. 
O calendário do curso se adapta à disponibilidade do professor, uma vez 
que as aulas podem ser frequentadas em horário especial aos sábados, 
com novas turmas a cada três meses, ou no curso regular escolhido. 
Filosofia – Proposta – O Curso de Filosofia da Unicastelo objetiva formar 
licenciados em filosofia para que façam o uso adequado das competências 
e habilidades que o curso lhes garante. Para isso, os licenciados deverão 
ter uma formação sólida em história da filosofia, como recomenda o 
Ministério da Educação e Cultura, a saber: compreender e transmitir as 
principais temáticas filosóficas abordadas em história da filosofia e fazer a 
relação dialógica com o contexto onde vivem e trabalham, desenvolvendo aí 
nesses meios suas análises e reflexões críticas. Para isso, devem saber 
formular questões pertinentes a essa ação e proporem soluções as mais 
adequadas conforme o que aprenderam e vierem a aprender em suas 
intervenções dentro dos diversos campos do conhecimento. A capacidade 
de interpretação de textos teóricos e os comentários a serem elaborados a 
partir disso e enquanto necessidade básica indispensável que deve ser 
atendida pelo curso, deve obedecer aos mais criteriosos procedimentos 
metodológicos da técnica hermenêutica e entendendo, incluso aí, o 
procedimento do perspectivismo enquanto um olhar interpretativo múltiplo 
sobre uma mesma realidade para se evitar uma “miopia” social, acadêmica, 
política e tantas outras que disso decorrerem, ou seja, pela falta da postura 
perspectivista. Desse modo, os formados pela licenciatura em filosofia pela 
Unicastelo devem oferecer condições para que os alunos do Ensino Médio, 
principalmente, mas não somente do Ensino Médio, desenvolvam sua 
reflexão crítica e, também, sua progressiva independência intelectual e o 
desenvolvimento de suas produções daí decorrentes. A relação com as 
diversidades cultural é de suma importância em ambos os casos: tanto para 
o perfil dos licenciados quanto para o perfil que esses devem formar em 
seus alunos. O perfil do aluno do Curso de Filosofia da Unicastelo deve 
compreender a suma importância da ética e da cidadania em suas 
formações e fazê-lo, como aluno e cidadão, zelar por elas, a cidadania e a 
ética, em todos os campos do conhecimento e contextos sócio-históricos. 
Além disso, e como consideração final, é importantíssimo lembrar que os 
alunos desse curso devem entender quão imprescindíveis é a produção 
acadêmica e a participação em atividades ligadas a tal produção. Destarte, 
o Curso de Licenciatura da Unicastelo traça e objetiva o perfil do aluno que 
pretende formar (www.unicastelo.br). 
 
 

Centro Universitário Claretiano 
 
 

Filosofia – Duração: 1 ano 
Período: Encontros presenciais: aos sábados, uma vez por mês para todos 
os polos. Os polos de Batatais, Belo Horizonte, Boa Vista, Campinas, 
Curitiba, Rio Claro, São José dos Campos, São Miguel do Guaporé, São 
Paulo e Taguatinga, também contam com a opção de encontros ás terças-
feiras, quinzenalmente, no período noturno.  
Carga Horaria: 900 horas/curso 
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Situação Legal: Reconhecido, Portaria MEC nº 77, de 25 de janeiro de 2007 
(publicada no D.O.U. em 29 de janeiro de 2007). Coordenador(a): Profa. 
Dra. Claudete Paganucci Rubio 
 
O Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes do Centro 
Universitário Claretiano tem como objetivo habilitar portadores de diplomas 
de graduação (apenas para Bacharéis e Tecnólogos) para o exercício da 
docência. Ao término do curso, seus egressos recebem um certificado de 
equivalência à licenciatura em sua área de atuação, em nosso caso na 
Filosofia, com o qual fazem jus a atuar como docentes do ensino 
fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio 
nos diferentes Sistemas de Ensino. 
Entretanto, cabe ressaltar que o candidato só poderá cursar o Programa 
Especial de Formação Pedagógica de Docentes se tiver em seu currículo de 
origem 300 horas na disciplina que pretende lecionar. O Candidato será 
comunicado caso seu currículo não corresponda a carga horária exigida. 
O Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes  em Filosofia é 
regulamentado pela resolução nº 2, de 26 de julho de 1997 (publicada no 
D.O.U. de 15/07/97 – seção 1 – p. 14.926) e o Centro Universitário 
Claretiano oferece este programa na modalidade a distância autorizado pela 
Portaria Ministerial 3.635, de 9 de novembro de 2004, publicada no Diário 
Oficial da União em 10 de novembro de 2004 (www.claretiano.edu.br). 
 

Centro Universitário Assunção 
 
 

O Curso forma licenciados em Filosofia, conduzindo seus discentes a um 
aprimoramento das habilidades necessárias à formação de uma reflexão 
crítica da realidade e, num ambiente globalizado e moderno, valorizado pela 
articulação entre as diferentes áreas de saber através de uma prática 
interdisciplinar, lhes são oferecidas as condições adequadas e propícias à 
estimulação do interesse e do gosto pela pesquisa. Os egressos do curso 
de filosofia podem atuar principalmente junto às Instituições Escolares, em 
nível médio, como Professores de Filosofia, contribuindo assim, com a 
formação crítica e reflexiva da nossa sociedade (www.unifai.br). 
 

 
Verifica-se nas propostas político-pedagógica dos Cursos de Licenciatura 

em Filosofia analisadas por esta pesquisa que são os seguintes os objetivos a 

serem buscados na organização curricular que indicam: 

 

 Priorizar o núcleo histórico-teórico da Filosofia;  

 Articular a transversalidade dos temas e problemas filosóficos através das 

disciplinas;  

 Proporcionar a inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão; 

 Garantir a prática inter e transdisciplinar;  

 Observar a progressividade didático-pedagógica das disciplinas com vista à 

aprendizagem de competências e habilidades. 
 
Cumpre destacar inicialmente o pressuposto de que a atuação pedagógica 
do professor de Filosofia baseia-se, principalmente, nas orientações 
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recebidas no seu curso de graduação. Por isso, as questões pedagógicas 
relacionadas com a formação do educador tem sido objeto de preocupação 
constante entre docentes e os pesquisadores que atuam nas disciplinas 
pedagógicas dos cursos de licenciatura (SILVA, 2003, p. 57). 
 
 

No Brasil não está regulamentada a profissão do filósofo, e sim apenas a 

obtenção do registro de Licenciatura que é o documento legal que permite ao 

formado em Filosofia ser Professor de Filosofia. Este registro é uma “licença” para 

lecionar. Segundo a Portaria 399, de 28/06/1989, do MEC, o Licenciado em Filosofia 

está habilitado a lecionar no Ensino Médio. Para este profissional, é importante que 

a formação pedagógica não seja desvinculada das disciplinas específicas filosóficas, 

e que a sua formação ética e política desenvolva competências que contribuam para 

o exercício da cidadania de seus alunos. 

Espera-se que o acadêmico estude os principais autores da história da 

Filosofia. Existindo uma variação na escolha dos autores segundo os interesses e o 

acento que se quer dar no Curso, porém, é possível afirmar que os autores mais 

estudados são os clássicos do período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. 

O estudo da didática e de metodologia de ensino constitui-se como o eixo 

pedagógico dos Cursos, pois articula seus objetivos com o itinerário curricular; 

caracteriza-se a pedagogia do aprender a filosofar e assim descrevem-se as 

competências, habilidades e a metodologia prática-pedagógica necessária para o 

ensino da Filosofia. 
 
 
Com objetivo de assegurar aos licenciados formação compatível com a 
natureza do trabalho docente, as licenciaturas em filosofia seguiram a 
Resolução S/N de 20 de Outubro de 1962, que fixou os mínimos de 
conteúdo do curso e a prescrição da Portaria Ministerial n.º 159/65, que 
destina 1/8 da carga horária total do curso às disciplinas pedagógicas 
(BRASIL, 1981). Seguindo esta determinação a LDB 9394/96, no artigo 65 
prescreveu o mínimo de 300 horas de Prática de Ensino, para obtenção do 
diploma de licenciado (SILVA, 2003, p. 58). 
 
 

3.2 A flexibilização na formação inicial em Filosofia com a prática do 
“aproveitamento de estudos/segunda licenciatura” e o “programa especial de 
formação docente” 

Conforme já mencionado, reformas educacionais foram realizadas no Brasil 

ao longo de sua História, e o resultado destas transformações é uma extraordinária 

expansão dos sistemas escolares públicos, ocorrida a partir dos anos 60 do século 
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passado, mas que não foi proporcionalmente acompanhada pelo imprescindível 

investimento em infraestrutura, recursos financeiros e, principalmente, quadros, 

acarretando o declínio da qualidade de ensino oferecido pelas escolas públicas. 

Essa prática depreciativa atingiu também as escolas de formação do 

magistério para o nível médio, resultando em uma crescente deterioração dos seus 

programas de formação, principalmente naquilo que diz respeito à sua própria 

concepção acadêmica, dada a crescente desambição motivada pelos poucos 

atrativos que hoje a profissão do magistério oferece. 

E de tal modo o ensino público brasileiro tem vivenciado há muitas décadas, 

uma lamentável e contínua desvalorização de seus professores. 

Este conjunto de fatores compromete os esforços para uma educação com 

bom nível de qualidade, produtora do saber e formadora de cidadãos. 

Assim, a necessidade de escolas com foco na qualidade do ensino-

aprendizagem configura-se atualmente como principal objetivo de qualquer proposta 

educacional que tenha como horizonte a educação escolar contemporânea. A 

população que integra as diferentes camadas da sociedade, desprovidas do capital 

econômico e cultural essencial ao seu trabalho têm também sido expurgados de 

seus direitos como cidadãos brasileiros. 

As atitudes governamentais de descaso e desrespeito atingem não só a 

população estudantil, mas atingem, séria e diretamente, inclusive os trabalhadores 

da educação. A situação atual vivida por todos os profissionais que atuam nesta 

área demonstram que não existe qualquer reconhecimento do seu trabalho, e que os 

mesmos são repetidamente utilizados como indicadores dos problemas escolares no 

Brasil. 

Resultado do esvaziamento dos cursos de formação básica, tratamento 

inadequado e insuficiente da formação continuada, condições inadequadas de 

trabalho, salários indignos, indefinição de carreira, entre outros. Para dar conta das 

necessidades educacionais existentes e considerando apenas os fatores 

quantitativos, os sistemas de ensino devem contar com número maior de docentes, 

os quais obrigatoriamente devem ser portadores das qualificações mínimas 

determinadas por Lei. 

Deste modo, a urgência em qualificar um grande número de professores, 

para atender a demanda de uma “educação para todos”, faz com que se promovam 
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cenários de improvisação e desregulamentação na formação docente no país 

(Pereira, 1999, p. 111). 

Nesse contexto, o inciso VI do artigo 9º e os artigos 61 a 67 da Lei 9.394/96 

transformaram e introduziram algumas alterações na formação do professor. A titulo 

de melhor exemplificação destaca-se: 
 
 
Lei 9.394/96 
 
Artigo 61: A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamento: 
I. A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço; 
II. Aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. 
 
Art. 63: Os institutos superiores de educação manterão 
I - Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
II - Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 
III - Programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis (Grifos próprios). 
 
 

Essa Lei, de certa forma, veio ampliar as possibilidades de formação dos 

professores ao reconhecer a validade da alternativa da capacitação em serviço, 

principalmente, do chamado professor leigo, docente que embora sem titulação 

mínima exerça as funções do magistério. 

Mas não foram apenas os professores leigos que tiveram reconhecimento. 

Pelas diferentes interpretações possíveis, por seu ambiente de trabalho como um 

espaço de formação não formal, por admitir a impossibilidade de formação escolar 

universitária a todos os profissionais da educação do país e, assim, permitindo o 

aproveitamento de atividades já exercidas no ensino e mesmo em outras atividades 

como forma de capacitação, também permitiu que profissionais egressos de 
outras áreas se tornassem professores valendo-se de um curso de 540 horas. 

 
 
Parecer 4/97 do CNE – Proposta de resolução referente ao programa 
especial de formação docente no nível superior para as disciplinas que 
integram as séries finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a 
Educação Profissional em nível Técnico (MINASI, 2007, p. 184). 
 
Ainda de acordo com a lógica da improvisação, profissionais de diferentes 
áreas são transformados em professores mediante uma complementação 
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pedagógica de, no mínimo, 540 horas [...] Desse total, 300 horas devem ser 
de prática de ensino e podem ser contabilizadas mediante capacitação em 
serviço [...], ou seja, a legislação atual permite que profissionais de outras 
áreas, em exercício do magistério, tornem-se professores valendo-se de um 
curso de formação docente de 240 horas! (PEREIRA, 1999, p. 114). 
 
 

Dentre os professores entrevistados, apenas 15% são formados em cursos 

regulares de licenciatura em Filosofia, isto é, com duração entre 6 e 8 semestres; 

enquanto 85% são licenciados em cursos de licenciatura com duração em média de 

2 a 4 semestres. 
 

Quadro 9 – Modalidade de ensino e duração do curso de Filosofia 
 
 
Entrevistados Modalidade de ensino Duração do Curso Filosofia – 2ª licenciatura 

1 Presencial 03 semestres Sim 

2 Semipresencial 

(encontro mensal) 

02 semestres Sim 

3 Presencial 03 semestres Sim 

4 Presencial 08 semestres Não 

5 Semipresencial 

(encontro mensal) 

02 semestres Sim 

6 À Distância 02 semestres Sim 

7 Semipresencial 

(encontro mensal) 

04 semestres Sim 

8 Semipresencial 

(encontro mensal) 

03 semestres Sim 

9 Semipresencial 

(encontro mensal) 

03 semestres Sim 

10 Semipresencial 

(aos sábados) 

02 semestres Sim 

11 Presencial 06 semestres Não 

12 Semipresencial 

 (aos sábados) 

02 semestres Sim 

13 Semipresencial 

(aos sábados) 

02 semestres Sim 

14 À Distância 02 semestres Sim 
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3.3 A reconversão do capital cultural na formação inicial do professor 
de Filosofia 

Sobre a formação de professores e utilizando-se das indagações de Tardif 

(2002, p. 9), quais são os saberes necessários ao professor, isto é, quais são os 

conhecimentos, competências e habilidades que os professores utilizam diariamente 

nas salas de aulas? Qual é o papel e o peso dos saberes dos professores em 

relação aos outros conhecimentos que são próprios da atividade educativa e o 

mundo escolar? Ao pensar no professor de filosofia a intenção é compreender como 

se dá a aprendizagem destes saberes, e, principalmente como a formação dos 

professores de filosofia, seja na universidade ou em outras instituições, é 

responsável pela integração dos saberes que são efetivamente mobilizados e 

utilizados pelos docentes em seu trabalho diário. 

Nesse sentido a discussão sobre a formação de professores se incorpora à 

ideia de capacitação técnico-cientifica, do saber e do saber fazer, constituindo-se a 

adequada formação como a acumulação de conhecimentos distintos, e da 

experiência profissional, isto é, a bagagem de conhecimentos do professor. 

De acordo com os professores entrevistados, assim como compreende-se 

na leitura de Tardif (2002) a formação dos professores não pode ser reduzida a um 

conjunto de conteúdos previamente definidos, pois, no decorrer de sua atuação 

profissional, o mesmo desenvolve progressivamente maneiras de “dominar” o seu 

ambiente de trabalho. Admitindo-se que a educação acadêmica não é a única 

responsável pela formação dos professores, e apontado aspectos como cursos de 

atualização, sua vida escolar e a própria carreira profissional, como decisivos em 

sua atuação docente. 
 
 
“Minha primeira formação foi em Teologia e já atuava como professor de 
ensino religioso, quando fui convidado a assistir um encontro de educadores 
pelo programa de alfabetização do MOVA - SP4, logo passei a me 
aproximar e a atuar na educação formal, mas a base de minha formação se 
deu através de minha experiência anterior (professor 1). 
 
“Sempre tive vontade de fazer um curso depois da educação básica, mas 
via impedimento financeiro, mas coloquei na minha cabeça que iria guardar 
dinheiro e realizar esse ideal, depois veio a grande dúvida, o que fazer? Fiz 
algumas pesquisas, fui para o curso de Pedagogia, mas como não 
conseguia “pegar aulas” e sempre “sobrava” aulas de Filosofia, resolvi fazer 
o curso de Filosofia semipresencial na UNIMES” (professor 2). 

                                                            
4 MOVA: Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. 
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“Fiquei sem estudar durante vinte anos. Quando fiz supletivo me interessei 
pelo magistério. Percebi o quanto é importante estudar e como queria um 
emprego fixo, uni o útil ao agradável. Tinha o sonho de transformar pessoas 
pela educação, de modificar vidas e fazer a diferença em sociedade. Fiz o 
curso de Letras e me apaixonei pela educação, mas só trabalhava como 
eventual, não tinha nenhuma garantia e quando surgiu a possibilidade de 
cursar Filosofia, pensei que seria a oportunidade de garantir minha 
colocação e graças a Deus, deu certo” (professora 3) 
 
 

Conforme nota-se nas entrevistas, a maioria dos professores de filosofia 

entrevistada já atuava como professores de outras disciplinas e, portanto sua 

formação inicial em Filosofia passou pelo que o sociólogo francês Pierre Bourdieu 

chama de reconversão do capital cultural, neste caso, é a utilização de um 

conhecimento sólido em outra área do conhecimento que possibilita a estes sujeitos 

uma formação “mais rápida” no curso de licenciatura em Filosofia. 

É verdade que o presente estudo, em momento algum, teve a pretensão de 

analisar a realidade da Licenciatura no Brasil, quiçá dos cursos de licenciatura.  

Mas não se pode negar, exatamente por ser um fato notório, que na primeira 

década de 2000 entrou em cena uma realidade impressionante: a quantidade de 

licenciados desempregados nas grandes metrópoles e as transformações nas 

relações de trabalho estabelecidas entre Estado e professores que regulamenta há 

muitos anos modalidades precárias de trabalho – sem vínculo empregatício, sem 

estabilidade, sem uma série de direitos que têm os funcionários públicos, etc., 

porém, por outro lado, revelou que há pessoas dispostas a ocupar essas posições. 
 
 
No dia 10 (fevereiro/2008), a atribuição iniciou-se às 8h e foi encerrada as 
21h. Milhares de professores ficaram espalhados pelo pátio inferior da 
escola, tanto no seu interior quanto na parte exterior; alguns de pé, outros 
sentados em algumas poucas cadeiras que havia por ali, outros sentados 
pelo chão; e, no pátio exterior, havia alguns deitados pelo chão. [...] Essa 
situação de longa espera e de falta de acomodação para os professores já 
aparecia no jornal da APEOESP em notícias de 1975: 
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(BASÍLIO, 2010, p. 11). 
 
 

Em um país onde tanto se fala da falta de professores qualificados para 

atuar na educação básica, capitais como São Paulo, tem uma população de 

professores “sem-aulas”, que quando não encontram outra possibilidade de 

recolocação, submetem-se a trabalhar como substitutos, ou como é denominado no 

Estado de São Paulo, “professores eventuais”. 

Apesar de ser um trabalho sem vínculo empregatício e sem uma série de 

direitos que os professores de outras categorias possuem (vale refeição, 

remuneração aos finais de semana, férias, etc.) o trabalho eventual é um recurso 

comumente utilizado por aqueles que não conseguem aulas ou que conseguem 

poucas aulas. 
 
 
Os temporários que não conseguem aulas, ou apenas poucas aulas têm a 
opção de se inscrever para trabalhar como professor eventual. A inscrição 
ocorre nas próprias escolas e cabe ao diretor de escola escolher e também 
dispensar professores eventuais. Os professores eventuais não são 
admitidos como os temporários, a eles é oferecida uma vaga onde lhes é 
permitido lecionar numa determinada escola sempre que esta necessitar, ou 
seja, ele pode circular pela escola e lá aguardar por alguma substituição. O 
professor eventual não pode contar, por exemplo, com salário mensal, 
salário nas férias como os efetivos e temporários, eles recebem apenas 
pelas horas trabalhadas; os eventuais são enfim aqueles que ficam na 
condição mais precária (BASÍLIO, 2010, p 3-4). 
 
 

Neste panorama, em 2008, é aprovada a Lei 11.684, que torna obrigatório o 

ensino de filosofia e sociologia no Ensino Médio de todo Brasil, (como já foi exposto 

neste mesmo trabalho) e consigo traz a tona problemas históricos sobre o ensino de 

Filosofia no Brasil, como a formação de quadros. 
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No ano de 2001, a discussão acerca da importância dessa disciplina, ao 
final da escola básica, voltou à cena, a partir da aprovação, no Congresso 
Nacional, do Projeto de Lei n. 3178/1997 que tornava obrigatórios os 
ensinos de Filosofia e Sociologia, no ensino médio. No entanto, no 
momento decisivo, o projeto foi vetado pelo Presidente da República, sob a 
justificativa de que não teríamos professores de Filosofia suficientes para 
atender as demandas que se abririam (TOMAZETTI, 2002, p. 1). 
 
Os argumentos utilizados para justificar a não inclusão da filosofia no ensino 
médio eram três: o primeiro dizia respeito à precariedade na formação e no 
número de professores habilitados para lecionar. Havia poucos profissionais 
com formação adequada para assumirem as aulas no ensino médio, o que 
demandaria, em muitos casos, ter de oferecer as aulas a outros professores 
de áreas afins como história, geografia ou psicologia, e que poderia incorrer 
no revés da filosofia (SOARES; TOSTA, 2010, p. 14). 
 
No caso da Filosofia é comum ver nas escolas professores de outras áreas, 
sem formação filosófica lecionando, sem ter os fundamentos necessários à 
docência filosófica. Discutem temas do momento atual, baseados em 
leituras de consumo rápido, muitas vezes de textos duvidosos do ponto de 
vista filosófico (SILVEIRA, 2007, p. 2). 
 

Portanto passa-se a ter, de um lado, uma infinidade de professores 

licenciados sem aulas, e de outro, diversas aulas de filosofia “sobrando”, 

aguardando professores desta disciplina. 

Assim, este nicho do professorado, até então à margem, percebe neste 

retorno do ensino de Filosofia como disciplina obrigatória de todos os anos do 

Ensino Médio e sem professores especialistas para lecioná-la, uma possibilidade de 

reconversão de seu capital cultural e desta forma uma reinserção ao mercado de 

trabalho. 
 
 
No final do ano de 2005, acreditando na escassez das aulas de Sociologia 
na rede e vislumbrando que conseguiria, no máximo, trabalhar como 
professora de Filosofia ou de História, decidi fazer outra licenciatura: optei 
por um curso regular de Filosofia numa universidade privada (BASÍLIO, 
2010, p.17). 
 
Pelo gosto pela leitura, eu fiz letras e depois complementação em Filosofia. 
Quem me deu essa dica foi o secretário da escola em que eu trabalhava: “é 
melhor você ir fazer outra faculdade, por que só com letras você não vai 
pegar aulas nunca, a disciplina que tem sobrado bastante aula é filosofia” 
então resolvi fazer a complementação – fiz em um ano e meio e agora vou 
me efetivar (professora 8). 
 
Além o crescimento geral e recente da Educação Superior, finalmente, 
como determina a lei federal 11.684 de 02 de Junho de 2008, a filosofia 
passa a figurar como disciplina obrigatória, e com esse novo panorama da 
filosofia nas escolas, certamente a demanda pela formação de novos 
professores deverá aumentar, crescendo significativamente a procura por 
licenciaturas presenciais e a distância (SILVA, 2011, p. 8). 
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Quadro 10 – Modalidade de emprego – anterior e posterior – ao curso de 

licenciatura em Filosofia. 
 

Modalidade de emprego 

(anterior à formação em 
Filosofia) 

Modalidade de emprego 

(após a formação em 
Filosofia) 

Seminarista Contratado 

Professor eventual Contratado 

Contratado Efetivo 

Contratado Efetivo 

Profissional Liberal Contratado 

Contratado Efetivo 

Professor eventual Contratado 

Contratado Efetivo 

Contratado Efetivo 

Contratado/Eventual Efetivo 

Contratado/Eventual Efetivo 

Desempregado Contratado 

 

 

Mas estes professores não foram os únicos a enxergarem essa possibilidade 

de manutenção e/ou ascensão, como pode ser verificado na tabela 8, profissionais 

de outras áreas, como por exemplo, Ciências Jurídicas e Psicologia, que já atuavam 

como professores em “caráter precário” também vislumbraram a chance de uma 

recolocação profissional.  
 
 
Por se terem achado sem emprego e/ou constatado que mais ganhariam no 
magistério do que na profissão que vinham exercendo, acabaram 
assumindo aulas de Filosofia. [...] As aulas de Filosofia foram assumidas por 
profissionais de outras áreas, seja porque, estivessem completando a 
jornada de trabalho, seja porque não houvesse filósofos ou professores de 
Filosofia interessados em ministrar aulas (SILVA, 2003, p. 62-63) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da fundamentação teórica utilizada nessa pesquisa, acredita-se que 

a responsabilidade pela integração dos saberes que são mobilizados e utilizados 

pelos docentes em seu trabalho diário, parte do pressuposto de Bourdieu, isto é, 

preocupa-se com as relações entre saber, identidade e poder, sob o foco das 

diversidades culturais do mundo contemporâneo. 

Compreender a situação atual em relação à formação do professor para 

aulas de Filosofia significa apontar que o ingresso de profissionais de outras áreas 

do conhecimento no campo da Filosofia, valendo-se de graduações curtas, com 

enfoque para a reconversão: utilização de um conhecimento sólido em outra área do 

conhecimento que possibilite aos sujeitos uma formação mais rápida nos cursos de 

licenciatura. Dá aí, subsidio para articulação entre a teoria e prática, uma vez que as 

escolas sofrem da “falta de professores”. 

Encontram-se, no período analisado, professores que se submetem a 

trabalhar como substitutos denominados “eventuais” que possuem vínculos 

empregatícios precários, em comparação ao que se oferece ao professor efetivo da 

rede publica estadual, aquele que possui formação especifica e não “pega” aulas em 

sua disciplina. 

Essa lacuna que existe entre a formação do professor em cursos 

reconhecidos pelo MEC e a quantidade de aulas que estão disponíveis na rede 

publica de ensino – existe uma grande falta de cursos e instituições que preparem o 

professor para o exercício das disciplinas nas escolas publicas, como já analisado 

anteriormente, possibilita a situação de reconversão do capital cultural dos 

professores para inserir-se no mercado de trabalho, sob forma de contratação 

contínua e sem prejuízos trabalhistas (férias, 1/3 salário, entre outros) a partir do 

entendimento que priorizar professores qualificados para atuar na educação básica, 

garante a qualidade de ensino para todos. 

A situação da primeira década do século XXI, quanto a essa questão, se dá 

de maneira controversa: a quantidade de professores “desempregados” (analisando 

aqui o desemprego, como vínculo empregatício precário, e não simplesmente a 

pessoa sem nenhuma remuneração financeira) é grande em relação ao esperado 

para implementação e execução da obrigatoriedade da Lei 11.684, sobre o ensino 

de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio de todo Brasil.  
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É fato que não regulamentada a profissão de Filosofo no Brasil, apenas o 

Licenciado em Filosofia, acarreta a dificuldade analisada, de garantir que a rede 

publica possua professores habilitados para o trabalho em sala de aula, uma vez 

que já se considerou, a precariedade das organizações institucionais que habilitem 

professores com licenciaturas na região em análise, contribuindo para a garantia de 

uma situação instável nas escolas, como a falta de professores, aulas vagas e 

consequentemente, a progressiva desqualificação dos jovens estudantes da escola 

pública. 

Consultando os professores da rede, foi possível constatar a função 

mercadológica do ensino de terceiro grau, questionando o ensino de Filosofia 

presente atualmente pela força da lei ou pelas opções políticas /pedagógicas da 

sociedade. Os cursos de licenciatura em Filosofia não são suficientes para a 

realidade das salas de aula, e nesse caso, para a formação do professor.  

Nesse sentido, aparecem perguntas na conclusão dessa pesquisa, em 

relação à dificuldade de medir o quanto os cursos de aproveitamento de estudos, ou 

segunda licenciatura são capazes de garantir a formação / preparação para a sala 

de aula, ou ainda, o quanto a licenciatura possibilita apenas a oportunidade de 

titulação para o trabalho docente, e não contempla a formação especifica que 

garante ao professor possibilidade de proporcionar reflexões sobre a prática 

docente. 

O foco dessa pesquisa sobre o ensino de Filosofia é analisar as condições 

que permitam compreender melhor as relações histórico-sociais, e ao mesmo tempo, 

superar a mera transmissão e aquisição de conteúdos, feitas de modo mecânico e 

inconsciente (SEE/SP, 2010, p.115). 
 
 
Não é demais destacar que, na ótica da LDB, os conhecimentos de Filosofia 
e Sociologia são justificados como “necessários ao exercício da cidadania” 
(artigo 36, § 1º, inciso III, da Lei Número 9.394/96). Com os demais 
componentes da Educação Básica, devem contribuir para uma das 
finalidades do Ensino Médio, que é a de “aprimoramento como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico” (art. 35, inciso II, da LDB). E devem, 
ainda, mais especialmente, seguir a diretriz de “difusão de valores 
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática” (art. 27, inciso I, da LDB). 
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Conclui-se que sobre a formação do professor, parte do conhecimento 

indispensável à docência de Filosofia se dá em função de interesses pessoais, 

diferentes dos interesses mercadológicos dos cursos em questão, cuja duvida 

remete aos modelos serem ou não eficientes para a formação do professor. 
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Anexos 
 
I – Questionário 
Prezado (a) professor (a) 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de pós-graduação realizado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho sob 

orientação da Prof.ª Drª Ester Buffa, sobre a formação inicial de professores de 

Filosofia. 

De acordo com as normas seguidas em trabalhos acadêmico-científicos, 

todos os dados são confidenciais e sua identidade será mantida em sigilo. As 

informações prestadas serão utilizadas apenas para análise quantitativa e qualitativa 

da pesquisa em andamento. 

Obrigada, 

Rita de Cássia Alves das Chagas. 

 

Nome:______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Idade:_________________________ 

Tempo de atuação docente (em anos): 

Geral:_________________________ 

Filosofia:_______________________ 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

1- Relate como ocorreu o seu interesse pelo magistério e seu ingresso no curso 

de graduação. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2- Filosofia foi o “primeiro” curso de graduação que você cursou? 

Sim                              Não  
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3- Se não, qual foi sua primeira graduação e o que o motivou a cursar Filosofia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4- Qual modalidade de graduação em Filosofia? 

Presencial                      Semipresencial                    A Distância  

5- Tipo de Instituição de ensino superior (se necessário marque mais de uma opção). 

Pública                           Privada                           Religiosa  

4- Qual o nome da Instituição de Ensino que cursou Filosofia e por que a 

escolheu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- Utilizou o recurso denominado “aproveitamento de estudos” na licenciatura em 

Filosofia?            Sim       Não   

6- Quais eram seus anseios profissionais com a graduação em Filosofia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Qual foi o período de duração do curso de licenciatura em Filosofia? 

Dois semestres  

Três semestres  

Quatro semestres  

Seis semestres  

Oito semestres  
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8- O curso de licenciatura em Filosofia foi suficiente para a realidade da sala de 

aula? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- Pós-Graduação: 

Sim                                                       Não  
Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Área:_________________. 

Ano de Conclusão:_______. 

 

10- Participa do Redefor? 

Sim   Não   

Em Filosofia  Outra disciplina  

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 
11- Nome da escola estadual que atua:____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12- Cursos oferecidos pela Unidade que atua (se necessário marque mais de uma opção): 

Fund. Ciclo I          Fund. Ciclo II          Ensino Médio 

13- Tipo de Instituição na qual leciona (se necessário marque mais de uma opção): 

Pública                           Privada                            

14- Na rede estadual de São Paulo, qual seu enquadramento antes da formação em 

Filosofia? 

Efetivo   Estável  Contratado  

 



70 
 

15- Na rede estadual de São Paulo, qual seu enquadramento (atualmente)? 

Efetivo   Estável  Contratado  

 

CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
16- Indique de acordo com o Currículo do estado de São Paulo, quais as principais 

dificuldades encontradas na prática docente com Ensino Médio. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17- Você utiliza os Cadernos do Aluno, durante suas aulas? 

Sim   Não  

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

18- Qual sua opinião sobre o Currículo de Filosofia da Secretaria de Educação do 

estado de São Paulo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

19- Observações, comentários ou dúvidas que queria compartilhar com a 

pesquisadora: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


