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RESUMO 

 

 

O objeto central desta pesquisa é a discussão acerca do ensino de Filosofia como disciplina 

obrigatória no Ensino Médio e a forma como esta chega aos cursos técnicos 

profissionalizantes integrados ao médio - PROEJA. A pesquisa foi desenvolvida no Centro 

Estadual de Educação Profissional em Saúde Adélia Teixeira (CEEPSAT), localizado na 

cidade de Vitória da Conquista – BA. Busca-se neste trabalho compreender a Filosofia no 

currículo e como ela se consolida nesta realidade particular que é o ensino de Jovens e 

Adultos. Como pressupostos metodológicos de pesquisa o trabalho foi desenvolvido com 

pesquisa bibliográfica e documental como forma de construção do histórico de 

desenvolvimento e orientações sobre o ensino da Disciplina. Posteriormente fizemos um 

estudo mediante observação participante nos cursos técnicos de Enfermagem e Segurança do 

trabalho com a finalidade de construir o perfil socioeconômico dos estudantes e traçar um 

plano de ação para o desenvolvimento da própria disciplina nesta realidade a partir da 

Filosofia da imanência dos pensadores Gilles Deleuze e Félix Guattari.  
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ABSTRACT 

  

A RESEARCH PROJECT ABOUT THE BORN AND SURVIVAL OF PHILOSOPHY IN 

TECHNICAL COURSES OF YOUTH AND ADULTS EDUCATION IN PROEJA 

MODALITY 

  

The aim of this article is an attempt to show the knowledge, research about the discussion on 

philosophy as a compulsory subject at High School. It is also supposed to demonstrate how 

philosophy is taught professional and technically on integrated courses such as career courses 

– PROEJA. The success of the research has been obtained from authentic and highly regarded 

source named State Center for Professional Health Education Adélia Teixeira - CEEPSAT, 

located in the city of Vitória da Conquista - Bahia.  Reasonable efforts have been made in 

order to place this subject of study as an understanding on Philosophy in the curriculum and 

how it is consolidated in this particular reality, which is the teaching of Youth and Adults. As 

a methodological research, the work was developed with bibliographical and documentary 

research as a way of a construction for the development history and guidelines on the teaching 

of the Discipline. Later we have done a study through participant observation in the technical 

courses of Nursing and Work Safety with the purpose of constructing the socio-economic 

profile of the students and to draw up an action plan for the development of the discipline 

itself in this reality from the Gilles Deleuze and Félix Guattari  thinkers who practiced and 

studied The Philosophy of the Immanence during their lives. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Tomamos como objetivo deste trabalho dois desafios, primeiro o de traçarmos 

um panorama, aproximado que seja das orientações sobre o ensino de Filosofia no 

Ensino Básico no Brasil após o seu retorno à matriz curricular com a Lei 9.394/96 e 

seus desdobramentos futuros com a Lei 11. 684 de junho de 2008, para isso utilizamos 

como fonte de pesquisa as diversas leis, normas, pareceres, parâmetros, orientações e 

livros didáticos existentes no mercado a partir de então e que atualmente são 

recomendados e adquiridos por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

e distribuído no sistema de ensino público país. A partir destes elementos faremos a 

discussão sobre a presença da Filosofia no Ensino de Jovens e Adultos nos cursos 

técnicos de Segurança do Trabalho e Enfermagem no Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA)
1
.Apresentaremos uma proposta metodológica para o 

trabalho com a disciplina de Filosofia baseado na participação ativa dos estudantes 

como protagonistas e agentes de sua própria aprendizagem, sendo este trabalho aplicado 

no Centro Estadual de Educação em Saúde Adélia Teixeira (CEEPSAT) em Vitória da 

Conquista, Bahia. 

O currículo de Filosofia na História da Educação no Brasil até então foi marcado 

de constantes ausências e presenças, vivendo nestes últimos anos um momento de 

estabilização que o encaminhava para uma consolidação, contudo no ano de 2016 

ressurgiu a discussão e proposição de novamente retirar a disciplina do rol de 

disciplinas obrigatórias
2
. O trabalho aqui apresentado é construído com a pretensão de 

                                                 
1
 - Este programa se estabeleceu a partir das alterações promovidas pelo Decreto Nº 5.840, de 13 de julho 

de 2006, principalmente no que concerne à ampliação da abrangência transformando o PROEJA em um 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade EJA, 

não mais limitando a abrangência dos cursos ao ensino médio com educação profissional técnica de nível 

médio, suscitaram a necessidade de produção de novos documentos referenciais, bem como a revisão 

Documento Base PROEJA construído ainda na vigência do Decreto 5.478/2005. (BRASIL - Ministério 

da Educação - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio / Ensino Médio - Documenta Base – Brasília, DF, 2007).   
2
 - Coloco aqui essa questão para que não deixemos passar sem alguma consideração o momento histórico 

que vivemos na Educação brasileira que como sabemos acaba de ter aprovado a Reforma do Ensino 

Médio que numa primeira versão chegou a apontar para o fim da presença obrigatória da disciplina de 

Filosofia juntamente com Sociologia, Educação Física e Artes. Essa temática não é nova, há muito 

aparece pontuado nos discursos políticos e por meio de proposição de leis para tal mudança. A Medida 

Provisória Nº 746, de 22 de Setembro de 2016 propôs, dentre outros aspectos, a desobrigatoriedade das 

disciplinas de Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física no ensino médio, deixando-as condicionadas 

a uma decisão de a escola inseri-las ou não e a serem regulamentadas a partir da aprovação da Base 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20746-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20746-2016?OpenDocument
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mostrar por meio da história da disciplina no currículo que é através desta perspectiva 

histórica que encontramos os elementos para a discussão sobre o inconstante papel que 

a Filosofia ocupou e ocupa no currículo da educação brasileira.  

O trabalho de pesquisa foi realizado a partir de levantamento bibliográfico 

trabalhando com livros sobre a história da Filosofia no Brasil, com os Manuais para 

Ensino desta disciplina nestes últimos oito anos, entre 2008 quando da aprovação e 

publicação da Lei 11.684/08 e 2016 que é o momento em que nossa pesquisa ocorre. 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa documental das leis que regem o 

currículo de Filosofia, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) e Orientações 

Curriculares Nacionais (OCN´s) e análise do Documento Base do Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional coma Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), publicado em versão definitiva em 2007 pelo 

Ministério de Educação e Cultura. Portanto, analisar o aspecto curricular do ensino de 

Filosofia nos dará condições para entendermos como a disciplina se fez no que ela é no 

atual quadro curricular nacional. Buscamos fugir neste trabalho de uma visão negativa 

da Filosofia no espaço educacional ou como se esta fosse constantemente rejeitada, 

nosso intuito é mostrar que a disciplina vem se afirmando como um conjunto de 

conhecimentos presentes na Escola e na vida dos estudantes brasileiros, que viveu 

crises, mas se supera e se auto afirma no currículo chegando ao ponto em que se 

requerem novos avanços.  

Neste trabalho nos prenderemos especificamente à questão sobre os modelos 

constituídos de ensino da Filosofia, as proposições existentes no conjunto de 

documentos que regulamenta o Ensino da Disciplina e as formas como esta aparece nos 

diversos documentos sobre currículo. Buscaremos construir um quadro histórico do que 

foi e é a presença da Filosofia no Ensino Médio e mais especificamente a forma como 

este ensino chega ao PROEJA. 

A escolha do PROEJA se dá por ser a realidade dentro deste processo que 

acabou por herdar um conjunto de orientações e definições curriculares, assim como 

materiais didáticos nem sempre pensados e concebidos para ele. Embora nos 

                                                                                                                                               
Nacional Comum. Outras propostas do fim da Filosofia e da Sociologia no currículo já haviam sido 

apresentadas anteriormente como projeto de lei sem que avançasse, portanto é uma questão sobre a qual 

muito ainda temos que debater e lutar para sua consolidação. Talvez seja este processo uma das melhores 

lições de Filosofia que podemos ter; a lição da disputa, que mostra como os lugares das coisas não estão 

em definitivo, mas sempre em processo, sujeitos aos acontecimentos.  
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documentos oficiais se coloque que estes teriam um tratamento especial e pensado a 

partir de suas particularidades nem sempre isso se concretizou no dia-a-dia. Há uma 

série de lacunas não resolvidas sendo umas destas lacunas o que nos propomos estudar 

neste trabalho, a falta de uma metodologia e material próprio da disciplina de Filosofia 

que considere a realidade da EJA em suas especificidades. Este público é a síntese de 

um processo histórico de não atendimento da necessidade básica de educação na idade 

apropriada. É uma parcela significativa de gente que foi esquecida à margem do sistema 

de ensino e que nos últimos anos passou a ter políticas nacionais pensadas para eles, 

sem atendê-los ainda da forma que devia e que têm garantido como direito. Como 

aponta o próprio documento base da EJA este público requer:  

Um programa, pois, de educação de jovens e adultos nesse nível de ensino 

necessita, tanto quanto nos demais níveis, e para outros sujeitos, formular 

uma proposta político-pedagógica específica, clara e bem definida para que 

possa atender as reais necessidades de todos os envolvidos, e oferecer 

respostas condizentes com a natureza da educação que buscam, dialogando 

com as concepções formadas sobre o campo de atuação profissional, sobre o 

mundo do trabalho, sobre a vida (BRASIL, 2007, p. 36). 

A partir desta realidade trabalharemos baseado nas proposições apresentadas 

pela Filosofia da imanência que parte daquilo que está dado nos acontecimentos. Nosso 

pressuposto é de que a Filosofia possa nascer desse contexto a partir das falas, dos 

relatos de histórias pessoais, dos sonhos, de uma imagem vista ao longo do dia, de um 

acontecimento que chamou atenção e até do silenciar-se, dentre outros elementos. Como 

aponta T. S. Levy (2011) em “A Experiência do Fora” o acontecimento nada mais é do 

que um conjunto de singularidades anônimas e nômades, impessoais, pré-individuais. 

Queremos uma Filosofia que explore as singularidades e os acontecimentos, que se 

estabeleça a partir destes elementos que são formas de se dá sentido à vida. Uma 

Filosofia da imanência e do imanente 

Não sendo imanente a nada senão a si próprio, o plano de imanência – ou 

campo transcendental real – constitui uma topologia da superfície, um fora 

absoluto, em que nada se esconde num interior previamente determinado. ‘O 

fora absoluto é o movimento imanente das coisas e dos seres à superfície do 

mundo’[...] apenas se se conceber o plano de imanência será possível 

conceber uma vida que não se prenda a uma subjetividade ou a uma 

objetividade, A vida por excelência. (LEVY, 2011, p. 105). 

Justificamos a relevância de se pensar a Filosofia a partir destes elementos por 

entender que toda e qualquer questão filosófica tem como fim a questão da vida por 

excelência. Seja uma questão política, uma questão ética, uma questão religiosa, uma 

questão ontológica, uma questão metafísica, uma questão lógica etc. dentre todas as 

outras ela sempre terá como fim alcançar e contribuir para a realização desta excelência. 
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Uma Filosofia que tome estes pressupostos como ponto de partida estará mais próxima 

de significar para aquele que com ela estabelece contato. Em se tratando do ensino de 

Filosofia nas escolas na modalidade PROEJA esse contato é muito rápido, dispõe-se de 

pouco tempo para que ele se efetive, fato que justifica mais acentuadamente a opção por 

uma temática que seja capaz de despertar e responder a questões vinculadas à existência 

destes sujeitos. Isso não significa que não se veja filósofos, história da filosofia, teorias 

mais elaboradas e abstratas, mas esta necessidade será manifesta a partir do próprio 

exercício filosófico e poderá ou não ocorrer visto que não tomamos a Filosofia como 

uma disciplina a ser ensinada, mas a pensamos como aprendizagem
3
.  

Há questões práticas que emergem desta situação, por exemplo, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou os vestibulares e daí recaímos no velho 

pragmatismo de sempre, pois se define o conteúdo como condição para isso ou aquilo e 

esquecemos que mais que servir a uma aprovação o conteúdo deve estar a serviço da 

vida, para a realização do sujeito e do seu estar num mundo em movimento. Não se 

pode abrir mão destas questões, mas não se deve deixar escravizar por elas. Estes 

questionamentos estão presentes nas próprias definições apresentadas no documento 

base da EJA.  

 Neste trabalho buscamos construir uma proposta de aprendizagem da Filosofia 

descentrada daquilo que é característica em todos os processos de ensino aprendizagem 

e no desenvolvimento das distintas áreas de conhecimento, a ideia de que se parte de um 

cânone previamente estabelecido como mínimo a ser alcançado através do processo. 

Buscamos aqui tomar a condição de imanência do próprio estudante como fundante de 

uma Filosofia para nosso trabalho no PROEJA. 

Quanto aos estudantes há condições sócio históricas que serão tomadas como 

elementos descritivos deste público, mas esta não será uma condição definitiva para o 

processo a ser desenvolvido ou que venha influenciar nos resultados deste estudo, pois 

como dito anteriormente, partiremos do pressuposto de que a Filosofia a ser trabalhada 

ainda está por nascer. Não há nada construído previamente, tudo é imanência e, 

portanto, tudo está por vir.  Um dos únicos pressupostos que tomamos é a ideia de que 

as singularidades e acontecimentos são comuns a todos, portanto teremos aí um embrião 

para o acontecimento da própria Filosofia visto que estes serão tomados como 

                                                 
3
 Essa questão da Filosofia como aprendizagem e não como ensino será retomado no capítulo 4 quando 

faremos o aprofundamento da metodologia que propomos ao PROEJA. 
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problemas a serem discutidos e que são essenciais para a construção deste projeto. 

Como afirma Gallo 

Os problemas filosóficos estão intimamente ligados às experiências daqueles 

que os desenvolveram, pois toda filosofia nasce na tentativa de resolver um 

problema. O problema não é uma operação puramente racional, mas parte do 

sensível; a experiência problemática é sentida, vivenciada, para que possa ser 

racionalmente equacionada como problema. Por isso o problema é sempre 

fruto de um encontro; há um encontro, uma experiência que coloca em 

relação elementos distintos e que geram problemática. E se o problema é o 

que força a pensar, somos levados a admitir que o princípio (origem) do 

pensamento é sempre uma experiência sensível (GALLO, 2008, p. 118). 

 A proposição da disciplina de Filosofia presente nos currículos de Ensino Médio 

e que se estende ao ensino de Jovens e Adultos como sendo uma disciplina necessária 

ao exercício da cidadania é indiscutível, está consolidada e aceita, pois já tivemos este 

tempo de amadurecimento e consolidação, de forma que na atualidade isto se dá muito 

naturalmente nos momentos de definição dos componentes curriculares das diversas 

modalidades de ensino, contudo fica sempre a interrogação de como estes se efetivam 

no dia-a-dia de salas de aulas tão heterogêneas em todos os seus aspectos. Dentre os 

mais relevantes ressalta-se que ao ser definida a Educação de jovens e Adultos e ao ser 

formulado seu programa a Disciplina de Filosofia, assim como a de Sociologia não 

eram ainda disciplinas obrigatórias no Ensino médio, vindo a ser definidas como tal e 

regulamentadas somente dois anos depois por meio da Lei 11.684/08. 

Aspecto profundamente marcante nesta modalidade de ensino é a definição de 

carga horária disponível às disciplinas, devido às diversas condições históricas temos 

uma carga horária reduzida referente às disciplinas da Base Nacional Comum (BNC), 

pois o curso é integrado à formação técnica, isso refletirá no quantitativo de aulas 

disponíveis a todas as disciplinas da base comum, estando a Filosofia inclusa nesta 

realidade.  

A distribuição de carga horária no PROEJA dentro do eixo Ambiente, Saúde e 

Segurança nos cursos de Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Enfermagem 

noturno PROEJA Médio que são os cursos nos quais estaremos realizando a pesquisa 

encontram-se devidamente regulamentados por meio de portaria da Superintendência de 

Educação Profissional (SUPROF) do Estado da Bahia. Esta apresenta a matriz 

curricular para os cursos técnicos das turmas iniciadas a partir do ano letivo de 2012. 

Encontramos lá a definição de que a carga horária da disciplina de Filosofia para os 

cursos técnicos em questão fica estabelecida em 40 horas, estando presente no I Módulo 
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que corresponde a dois bimestres de aulas. O total de horas aulas para toda a BNC é de 

apenas 980 horas. Mais à frente no processo formativo os alunos terão acesso a 

discussões filosóficas vinculadas aos conteúdos de Ética e Metodologia Científica, 

disciplinas presentes no II e III Módulo consecutivamente.  

Nestes elementos percebemos uma grande limitação do que pode ser 

desenvolvido durante o processo formativo do aluno do PROEJA em termos de 

conteúdo da Disciplina de Filosofia, tomando Ensino Médio diurno que é de onde parte 

o Currículo para o PROEJA temos uma diferença de 160 horas, pois neste os alunos têm 

acesso a 200 horas da disciplina segundo a portaria Nº 1.128/2010 que reorganiza o 

currículo das Escolas da Educação Básica da Rede Pública Estadual. Encontramos aqui 

uma situação que mostra claramente o quão difícil será o desenvolvimento de um 

conjunto de conteúdos definidos a essa modalidade a partir da realidade do ensino 

médio. Há clara necessidade de que esta realidade seja pensada e que se considerem 

outras possibilidades no processo de aprendizagem da disciplina de Filosofia, assim 

como outras disciplinas, pois a limitação de carga horária não se aplica somente à 

Filosofia. 

Analisando especificamente a disciplina de Filosofia no ensino médio temos lá 

uma carga horária de 200 horas durante os anos de ensino, no Proeja a carga horária 

ficará muito aquém disso, tendo 40 horas de Filosofia e mais 80 horas de outras 

disciplinas que perpassam por questões vinculadas de alguma maneira à Filosofia, como 

as disciplinas de Filosofia, Ética e Direito do Trabalho e Filosofia e Metodologia do 

Trabalho Científico, todas estas com 40 horas. No máximo, portanto, teremos 120 horas 

se considerarmos que todos os lugares em que apareça a denominação Filosofia sejam 

dados conteúdos referentes a essa área de conhecimento. De forma direta a disciplina de 

Filosofia dispõe somente das 40 horas presentes no primeiro módulo dos cursos, pois as 

demais disciplinas estão vinculadas a outros conteúdos inerentes ao processo formativo. 

Foge, portanto, àquilo que seriam os conteúdos específicos da mesma. Entendemos que 

se trata de um público cujas demandas não se pode atender como aos demais, por isso 

buscaremos neste trabalho entender estas razões e apontar algumas pistas de como se 

trabalhar algum conteúdo que seja significativo a esse processo formativo, tomando 

como fundamento disso aquilo que for apresentado pelos próprios alunos em nosso 

processo investigativo. Fugimos assim dos improvisos tão presentes no dia-a-dia escolar 
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nesta modalidade de ensino e buscamos criar condições de aprendizagem da Filosofia a 

estes alunos.  

 No caso desta pesquisa que é a realidade no PROEJA técnico noturno a 

disciplina de Filosofia possui carga horária semanal de duas horas aulas pelo período de 

um semestre, dividido em duas unidades, o que totaliza 40 horas aulas no I módulo, 

tanto do curso de Técnico em Enfermagem, quanto Segurança do Trabalho que são os 

dois cursos que tomamos como objeto de nossa pesquisa. É importante ressaltar que em 

se tratando da formação técnica no Estado da Bahia essa mesma distribuição vale para 

todos os cursos nesta modalidade. Neste tempo teremos que desenvolver toda uma gama 

de conteúdos que sejam capazes de marcar a formação deste estudante para o mundo do 

trabalho, para o exercício da cidadania, para os diversos aspectos que se pressupõem 

necessários a uma vida ativa política e humanamente digna.  

Os PCN´s e OCN´s visam demarcar o espaço da Filosofia no Ensino Médio e o 

seu conjunto de saberes que, assim como a educação, tem como um dos fins a promoção 

da cidadania. Este objetivo é posto muitas vezes como um “telos” da Filosofia. Não 

faremos aqui esta discussão, pois ela surgirá mais apuradamente à frente quando 

trataremos das questões de definições da disciplina nos documentos oficiais. 

Acreditamos ser necessário e existir espaço para que outras proposições se estabeleçam 

e que estas tomem como referência no seu processo de construção aquilo que marca e 

participa ou esteja presente na vida deste alunado.  

 Propõe-se neste trabalho, portanto, uma Filosofia que parta dos acontecimentos, 

das singularidades presentes na vida e no mundo daquele que se inserem no processo de 

aprendizagem, acreditamos que este é um dos caminhos que se apresentam a esta 

impotência que toma os profissionais da área diante de tanto que se tem por fazer e do 

tão pouco que se pode fazer nesta realidade de PROEJA. 
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1 – ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

  Quando buscamos a definição de uma metodologia para uma pesquisa 

sempre nos deparamos com a delicada situação de termos de nos enquadrar em 

determinados métodos e pensadores. Como se não bastasse esta questão ainda nos 

surgem elementos vinculados às questões estéticas, éticas e políticas de nossas escolhas, 

pois estes elementos constituem por vezes a centralidade de nossas opções enquanto 

educadores engajados num processo que extrapola a objetividade científica a que 

estamos submetidos ou inseridos em decorrência da escolha e opção por nos voltarmos 

à vida acadêmica.  

Estamos sempre entre a cruz e a espada, ou optamos pela objetividade científica 

ou nos refugiamos na subjetividade inerente ao sujeito. Não temos como fazer pesquisa 

sem uma definição metodológica, todos lhe dirão. E daí me pergunto, como posso ter 

metodologia específica se o que proponho é justamente romper com essa ideia de que 

existe um modelo predeterminado de se construir um processo de aprendizagem? De 

que maneira poderei optar por determinada metodologia se o que estou buscando 

trabalhar é a partir dos acontecimentos, das singularidades que se encontram no devir, 

tomado aqui em seu sentido deleuziano em que: 

Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja 

de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem um ao qual 

se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos intercambiantes. 

A pergunta 'o que você devém? ' é particularmente estúpida. Pois à medida 

que alguém se transforma, aquilo em que ele se transforma muda tanto 

quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, nem de 

assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de núpcias entre 

dois reinos. (ZOURABICHVILI, 2004.p.24). 

Entretanto, como bem sinaliza Heidegger fomos lançados no mundo sem que 

tenhamos sido perguntados se queríamos nascer, diante desta facticidade somos livres já 

que podemos construir projetos, “para existirmos construímos projetos e buscamos agir 

no campo das possibilidades” (HEIDEGGER, 2012, p.10). Ao fazermos escolhas 

sabemos que algumas opções serão deixadas para trás, muitas vezes um tanto atraentes, 

na angústia do que pegamos e do que para trás deixamos é que experimentamos a 

liberdade. Aqui vamos optar por uma metodologia qualitativa, seguindo os caminhos da 

etnometodologia e da epistemologia qualitativa, pois nos oferecem maior flexibilidade 

podendo ser definida no intercurso da própria pesquisa e em seus desdobramentos uma 

vez que, 
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A pesquisa qualitativa envolve a descrição de dados obtidos pelo pesquisador 

através do contato direto com a situação estudada, enfatiza mais o processo 

do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes 

diante dos fatos que envolvem o contexto social, visto que suas raízes têm 

origem na fenomenologia, metodologia que apresenta diferentes variáveis 

investigativas. (RIVERO, 2004, p.2) 

A Epistemologia Qualitativa remonta ao século XIX período marcado pelo 

questionamento dos cientistas sociais em torno dos métodos de investigação presentes 

na física e ciências naturais que eram também aplicados às ciências humanas e sociais, 

deste questionamento surgem novas formas de se fazer pesquisa. Dentre os pensadores 

deste período que se destacam encontramos W. Dilthey e M. Webber que contribuíram 

significativamente na consolidação do método idealista-subjetivista nos processos de 

pesquisa e construção das ciências humanas e sociais. (ANDRÉ, 2011. p.14).  

É no pensamento de González Rey (1997) que a epistemologia qualitativa 

ganhará significativa sistematização quando este lhe delimita o campo e meios de 

atuação. Segundo Rey, o seu objetivo é a construção de um pensamento epistemológico 

que acolha formas de produção de conhecimento que reconheçam a singularidade e 

complexidade peculiares aos estudos no campo da subjetividade. Toma como aporte 

metodológico os atributos epistemológicos construtivo-interpretativo, a singularidade e 

o diálogo.  

No que se refere ao construtivo-interpretativo compreende-se o conhecimento 

como produção e não como apropriação linear da realidade, não se tem mais a relação 

sujeito-objeto típica dos métodos anteriores, o conhecimento resulta de produção 

mediante relação-interação-significação. É preciso dar sentido, interpretar e significar as 

expressões do sujeito estudado. Necessita-se interagir com o sujeito que se pesquisa e 

essa interação é essencial nos processos de estudos dos fenômenos humanos. O objeto é 

significado a partir do sujeito que tem subjetividades (GONZÁLEZ REY, 2006, p.23).  

A singularidade como instância de conhecimento que sempre foi desprezada nas 

metodologias positivistas é agora valorizada, o singular na pesquisa subjetivista adquire 

importante significação qualitativa impedindo-a de ser identificada com o conceito de 

individualidade. É como afirma González Rey, uma “construção permanente de 

modelos de inteligibilidade” (GONZÁLEZ REY, 2013). Por fim, o diálogo é o 

elemento que consuma a comunicação no processo de pesquisa já que esta não é uma 

atividade individual/solitária, ocorre e está permeada de problemas humanos e sociais 

que requisitam necessariamente um processo comunicativo. 
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Pensamos que o método aqui proposto busque um encontro com a Filosofia da 

Imanência que possa ser "uma teoria do que fazemos não como a teoria do que é” 

(DELEUZE, 2006, p.152). Partindo deste princípio utilizaremos como meio para um 

levantamento ou uma prévia roteirização do trabalho a própria sala de aula e aqueles 

que se encontram neste processo. Faremos a partir da primeira semana de aula, nos 

primeiros contatos com a turma, algumas conversas, buscando um diálogo que nos traga 

dados sobre que temas, assuntos e questões que eles gostariam de abordar em nossos 

encontros nesta disciplina. Junto a esse processo faremos também a aplicação de 

questionário que possa nos trazer e dar algumas informações que normalmente em 

conversas podem se perder facilmente, como dados sobre faixa etária, tempo de 

ausência da vida escolar, renda etc. Assim teremos dados mais consistentes sobre os 

quais poderemos nos debruçar para entender e conhecer melhor o público com quem 

trabalhamos. 

Nas conversas apresentaremos nossa proposta e a maneira como imaginamos 

poderá ser o desenvolvimento do trabalho da disciplina a partir desta realidade que eles 

nos trazem. Será a partir destas primeiras conversas e da aplicação de questionário que 

pensaremos uma metodologia para a abordagem da Filosofia com este público. O 

processo de definição de uma temática comum que seja relevante, que de alguma forma 

tenha sido manifesta nas falas e respostas serão apresentadas no capítulo em que 

trataremos dos resultados da pesquisa e observação deste processo.  

Durante esta sondagem esperamos atender a estes anseios e ter condições para 

avaliar se o que se encontra pautado pelas ementas dos cursos de formação técnica 

conforme determina as orientações presentes nos documentos da SUPROF vão ou não 

ao encontro dos anseios, necessidades e expectativas destes estudantes. 

Nossa metodologia será consolidada a partir de um trabalho etnometodológico, 

por ser maior e mais ampla sua flexibilidade metodológica entendendo-a como, 

Uma pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar 

sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias: comunicar-

se, tomar decisões, raciocinar. Para os etnometodólogos, a etnometodologia 

será, portanto, o estudo dessas atividades cotidianas, quer sejam triviais ou 

eruditas, considerando que a própria sociologia deve ser considerada como 

uma atividade prática. (COULON, 1995, p.30) 

Trabalhamos com a etnometodologia fazendo o estudo mediante observação 

participante já que o pesquisador e professor é a mesma pessoa nesta unidade de 

ensino.Buscamos por meio desta metodologia um estudo que nos possibilite condições 
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de construirmos amplo e detalhado estudo sobre esta realidade e como ela vem sendo 

tratada na atualidade. 

Uma realidade que se apresenta neste tipo de pesquisa é que  

A observação participante implica, necessariamente, um processo longo. 

Muitas vezes o pesquisador passa inúmeros meses para "negociar" sua 

entrada na área. Uma fase exploratória é, assim, essencial para o desenrolar 

ulterior da pesquisa. (WHYTE, 2005, p.320) 

Neste caso essa dificuldade praticamente inexiste, pois o pesquisador está 

totalmente inserido no grupo, o que facilitará e possibilitará um trabalho com muito 

mais proximidade e sem a desconfiança. Nossa fase exploratória, da negociação foi 

construída ao longo dos anos de trabalho dentro do próprio espaço em que faremos a 

pesquisa facilitando a interação pesquisador / pesquisado tão necessário neste campo de 

pesquisa.  

Por fim esperamos que nossa metodologia seja consolidada a partir de um 

trabalho etnometodológico e por se tratar de uma pesquisa no campo da Filosofia e 

principalmente numa construção da Filosofia a partir do que estes sujeitos trarão 

possamos denominá-lo de metodologia etnofilosófica, pois a pesquisa em si constitui 

um ato filosófico à medida que ela busca dar condições para a livre manifestação dos 

envolvidos. Ela se constrói no seu próprio acontecimento. Esperamos que a partir dos 

primeiros encontros se estabeleçam processos de trocas que gerem a retroalimentação 

deste novo formato de trabalho com a disciplina de Filosofia nestas turmas de PROEJA. 

Queremos apontar para um trabalho com a Filosofia que possa ser criativo, 

dinâmico e sempre construído a partir do público que se tem, considerando assim suas 

singularidades permanentemente. Este trabalho por fim busca entender e analisar as 

relações entre escola, sociedade e os conteúdos de Filosofia presentes nesta, como a 

Educação de Jovens e Adultos no campo filosófico refletem e refratam aquilo que lhe 

chega por meio da sociedade e da própria História da disciplina.  

 

1.1 O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

  

Em um primeiro momento nossa pesquisa ocorreu totalmente centrada na leitura 

e análise dos vários documentos que norteiam o ensino de Filosofia na História da 
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Educação recente no Brasil. Para isso buscamos reconstruir o percurso da Filosofia 

desde nossas origens educacionais trazendo um pouco da Historia da Filosofia na 

Educação de maneira bem geral. Posteriormente trabalhamos a partir das Leis de 

Diretrizes e Base da Educação procurando entender como a Filosofia foi abordada e que 

definições estas leis traziam sobre a disciplina para finalmente trabalhar com os 

documentos mais recentes, como pareceres, resoluções, a Lei 9394/96, a Lei 11.684/08, 

os PCN’s e OCN’s extraindo destes as questões vinculadas ao Ensino Médio, suas 

expectativas, desafios e também as questões específicas sobre o papel da Filosofia na 

formação destes estudantes. 

 No que tange à EJA trabalhamos a partir da Lei Decreto nº 5840, 13 de julho de 

2006 e do Documento Base do PROEJA para a Educação profissional técnica de nível 

médio / ensino médio de 2007, publicado pelo Ministério da Educação e Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica.  Examinamos ainda o conjunto de ações que 

foram desenvolvidos pelo Ministério da Educação através de parcerias e que tiveram 

seu início em 2006 visando principalmente à capacitação de profissionais para o 

trabalho com o PROEJA.  

 Estas consultas serviram para nosso entendimento do programa enquanto um 

processo de construção de política pública educacional, não ficando restrita a mais um 

simples projeto que não chegasse ao status de uma política pública como se tornou o 

PROEJA. Por meio destes foi possível entender o processo de reestruturação pelo qual 

passou a política estadual no atendimento e no seguimento das políticas nacionais para o 

PROEJA implantadas no Estado da Bahia, transformações estas que chegaram até o 

município de Vitória da Conquista.  

 A última etapa do estudo foi realizada no Centro Estadual de Educação 

Profissional Adélia Teixeira (CEEPSAT), nos cursos técnicos de Enfermagem e 

Segurança do Trabalho modalidade PROEJA Integrado, no período noturno, segundo 

semestre de 2016. Trata-se de um Centro de Educação Técnica do Estado da Bahia, 

localizado na cidade de Vitória da Conquista, que no ano de 2016, quando da realização 

da Pesquisa, segundo fonte do próprio governo
4
 recebeu Investimento no valor de 

R$2.866.750,00, sendo este valor destinado a custo com pessoal, incluso os 

                                                 
4
 - Informação disponível em http://escolas.educacao.ba.gov.br/node/12626, acesso em 20/01/2017. 

 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/node/12626
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funcionários terceirizados, manutenção, alimentação escolar, água, energia e recursos 

diretos na escola. (ESCOLAS, online, 2017). 

 Utilizamos como fonte para a coleta dos dados sobre o perfil dos alunos 

atendidos pela Educação de Jovens e Adultos desta unidade de ensino, os registros de 

matrículas da própria unidade escolar e questionário aplicado às duas turmas que 

iniciaram o curso em Agosto de 2016. Por meio destes tivemos as condições de 

construir um perfil direto dos próprios alunos e alunas. Apresentamos o questionário 

dividido em três partes: na primeira buscamos informações gerais envolvendo ocupação 

e renda, numa segunda parte investigamos a motivação aos estudos e por último sobre 

as percepções, expectativas e conhecimentos da disciplina. O objetivo deste 

questionário foi levantar informações Gerais como sexo, faixa etária, última unidade 

escolar em que estudaram, há quanto tempo encontravam-se fora da escola, situação 

social do estudante quanto a trabalho, renda, motivação aos estudos, conhecimento 

sobre a disciplina de Filosofia quanto a sua existência e presença no currículo e 

principalmente as percepções, desejos sobre o que esperavam estudar. 

 A pesquisa foi desenvolvida num espaço em que é ofertada a modalidade do 

ensino médio técnico PROEJA noturno, destinado justamente àqueles que, como 

dissemos anteriormente, foi por alguma razão excluído ou ficou fora do processo 

educacional no tempo certo. A presente pesquisa foi realizada com um total de 36 (trinta 

e seis) alunos matriculados no I módulo, segundo semestre de 2016, o que representou 

cerca de 52% do total de alunos que entraram na instituição naquele período. Esse 

número representou cerca de 14,49% do total de alunos matriculados na unidade 

escolar, visto que a mesma contava 249 (duzentas e quarenta e nove) matrículas 

devidamente regulares em todos os módulos oferecidos no período. A opção pelos 

alunos do primeiro módulo se deu porque nossa pesquisa estava voltada para a realidade 

do ensino de Filosofia e esta disciplina é ofertada somente no primeiro módulo, daí 

realizarmos as entrevistas com os estudantes deste período. Os demais alunos já se 

encontram nos módulos subsequentes e, portanto, já tiveram contato com a disciplina, 

não atenderia ao nosso objetivo de pesquisa que era construir uma proposta 

metodológica para o trabalho a ser desenvolvido com justamente estes alunos que 

estavam chegando à escola no I módulo dos cursos técnicos de segurança e 

enfermagem. 

 A amostragem foi constituída a partir de dois grupos da modalidade PROEJA, 

sendo 17 (dezessete) alunos do curso técnico em enfermagem e 19 (dezenove) alunos do 
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curso técnico em segurança do trabalho, todos matriculados no ensino médio integrado 

PROEJA que cursarão a disciplina de Filosofia ao longo de um semestre tendo duas 

aulas semanais, totalizando as 40 horas que são exigidas pelo currículo deste curso e da 

modalidade. A coleta de dados foi realizada na primeira semana de aulas, quando da 

entrada destes alunos para que eles não fossem influenciados pelo próprio 

desenvolvimento da disciplina. Queríamos saber qual a percepção traziam consigo sobre 

a Filosofia como disciplina e o que esperavam dela; fizemos isso através da aplicação de 

um questionário, com questões objetivas e uma questão para que pudessem expor seus 

anseios sobre a disciplina mediante externalização por meio de uma palavra ou tema 

que gostariam de estudar ao longo do semestre. A finalidade foi levantarmos o perfil 

socioeconômico, educacional e os motivos que os levaram a escolher a modalidade 

PROEJA Técnico e, sobretudo termos o material sobre o qual nos debruçaríamos para 

fazer a proposição de uma metodologia para a disciplina de Filosofia. Nossa coleta de 

dados deu-se de forma direta, com base na Estatística de Crespo, considerando como 

processo essencial que estes dados nos permitissem fazer inferências e tirar conclusões 

que transcendessem os próprios dados visto que, sobretudo os dados numéricos não 

estavam no centro de nossas preocupações nesta pesquisa. (CRESPO, 1995, p.13) 
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2 - A FILOSOFIA E SEU PERCURSO NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO 

BRASIL 

 

Não temos como falar de Filosofia no Brasil sem retomarmos os primórdios do 

desenvolvimento de nossa sociedade, é necessário rememorarmos aqui alguns 

momentos cruciais de nossa formação de projeto de nação, pois neste processo sempre 

se fez presente as fortíssimas influências do pensamento filosófico e se estes tão 

ativamente fizeram-se presentes acabariam por marcar o nosso projeto de nação e nossa 

identidade enquanto povo que deu certa importância ao pensamento mais complexo e 

abstrato utilizando deste para o suporte teórico dos ideais políticos e modos de se viver 

ao longo do tempo. 

Desde o período colonial que o pensamento filosófico esteve presente nestas 

terras, como nos apresenta Machado em sua obra A Filosofia no Brasil onde traça uma 

cronologia dos distintos momentos, dos pensadores e das correntes de pensamento 

filosófico que predominaram em cada um destes períodos. Destaca em sua obra como 

parte de um primeiro grupo uma série de autores e obras que publicaram tendo assim os 

registros destas, mas sem que as tenha em mãos, pois suas referências e provas de 

existência se deu a partir de outras citações. É o que o autor chama de grupo de “obras 

referidas, mas não encontradas”. (MACHADO, 1976, p.13). 

Para o estudioso neste primeiro momento de nossa história podemos apontar 

algumas perspectivas como sugestões de entendimento da Filosofia presente: o papel 

das ordens religiosas na aculturação brasileira, o problema da herança portuguesa e a 

aspiração de integração do país no ciclo universal. (MACHADO, 1976, p. 18-23). Este 

período remonta especificamente segundo o autor àquilo que temos aqui em termos de 

pensamento e direcionamento filosófico entre os séculos XVI e XVIII.  O momento 

seguinte, séculos XIX e XX chegando até a primeira grande guerra será marcado pela 

integração do Brasil à cultura universal, tendo sido decisivo neste processo a chegada da 

Coroa Portuguesa no começo do século XIX e por fim a Independência em 1822.  

Viveremos aqui a fase dos Compêndios de Filosofia destacando autores como 

Moraes Vale que publicou o Compendio de Filosofia em dois volumes no ano de 1851; 

Moraes Torres que publicou o Compêndio de Filosofia Racional, dois volumes em 

1852; Ferreira França, que publicou Investigações de Psicologia em 1854; Gonçalves 
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Magalhães que publicou Fatos do Espírito Humano em 1858 e Mont’alverne que 

publicou o Compêndio de Filosofia em 1859. (MACHADO, 1976, p.25). 

Todos estes pensadores foram formados e influenciados pela filosofia francesa, 

que teve como principais expoentes Maine de Biran e Victor Cousin, este último foi o 

criador do ecletismo espiritualista que como afirma Maria da Graça C. Lisboa era “uma 

espécie de religião oficial na França”. Este pensamento, embora não sendo sólido o 

suficiente para desbancar a Filosofia do século XVIII influenciou profundamente nossas 

elites e diversos pensadores brasileiros como Silvestre Pinheiro Ferreira, Ferreira 

França, Domingos Gonçalves de Magalhães e Mont’alverne. (LISBOA, 1994, p.106). 

No momento seguinte teremos a presença de três correntes de pensamento 

filosófico no país, o Positivismo, o Tomismo e o Evolucionismo. Dentre estas o 

Positivismo a partir de 1870 será uma das mais influentes consolidando-se a partir daí 

com fortíssima repercussão e influência na sociedade brasileira. O Rio de Janeiro 

revelou-se como um grande centro por uma série de características e de aparelhos 

culturais, se assim se podem denominar os museus, bibliotecas, institutos de ensino, 

faculdades e clubes. Tinha-se ali o espaço ideal para a proliferação da cultura como 

pensada nos moldes positivistas. Dentre os grandes nomes deste período e autênticos 

representantes do positivismo destacam-se Pereira Barreto, Teixeira Mendes, Miguel 

Lemos e Benjamin Constant. (LISBOA, 1994, p.107). 

Até aqui teremos sempre uma Filosofia chegada pronta, somente a partir de 1878 

uma primeira obra filosófica brasileira, com características próprias nossas se apresenta, 

trata-se do livro A Filosofia no Brasil, de Silvio Romero, teremos aí uma primeira 

tomada de consciência histórica de nosso fazer filosófico. (MACHADO, 1976, p.25). 

Chamamos atenção desta obra por ser nela apresentada uma clara definição do 

que seria a Filosofia e por colocá-la como um dos primeiros problemas para a própria 

Filosofia. Segundo Machado (1976) a abordagem dada por Sílvio Romero a esse 

problema sobre o que é a Filosofia constitui uma grande tentação, em suas palavras “é 

de uma sedução quase irresistível”, quando este trata a problemática da Filosofia 

vinculada a uma visão cosmo política de cultura dando a esta um caráter também 

cosmopolita. Sílvio Romero fará a primeira crítica ao processo de desestruturação da 

Filosofia e sua perda de identidade tomando como razão para isso parte daquilo que fez 

o positivismo com a Filosofia. Diz ele segundo Machado que a Filosofia “foi ‘uma 
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ciência primitiva geral’ que vem perdendo o seu domínio e tende para o nada”. Este 

processo em seu juízo se dá porque a Filosofia foi “perdendo o seu domínio pela 

organização das ciências particulares”. (MACHADO, 1976, p.66). 

Fato é que a Filosofia Positivista entranha-se na própria História da Educação, a 

partir das Reformas Educacionais de Benjamin Constant e Rivadávia Corrêa, contudo 

contrário ao que se esperava que este modelo de educação prevalecesse sobre os demais 

tivemos a partir de 1891 o aparecimento de diversas faculdades de Direito, somando ao 

longo de vinte anos oito faculdades espalhadas pelo Território Nacional. Para esse total 

de vinte faculdades de Direito abriram-se somente três de Engenharia, uma de Medicina 

Veterinária, uma de Agricultura e um Instituto de Química no Rio de Janeiro.  

O período que segue será marcado por profundas discussões em torno dos 

projetos de desenvolvimento educacional, sobretudo acerca de que modelo de 

Universidade se desejava construir por aqui. Os positivistas sempre resistentes aos 

projetos de Universidade por não concordarem que se pudesse ter um ensino positivo 

junto ao ensino metafísico. Uma discussão que ao longo de anos entravou o processo, 

pois muitos positivistas sempre estiveram em lugares estratégicos dentro do Estado. 

Estes debates consolidaram-se a partir de três pontos segundo Lisboa: 1º - a fundação da 

ABE, Associação Brasileira de Educação, em 1924; 2º - O inquérito feito pelo jornal “O 

Estado de São Paulo” e efetivado por Fernando Azevedo em 1926; 3º - Como uma 

espécie de coroamento de todo este processo, as reformas educacionais realizadas na 

década de 1920. (LISBOA, 1994, p.95) 

A Década de 1920 foi efetivamente promissora e frutificou em termos de 

avanços e de um novo pensamento no campo educacional brasileiro, tivemos neste 

período intelectuais como Lourenço Filho que organiza o ensino primário no Ceará; 

Anísio Teixeira que estruturou o sistema de ensino na Bahia, estendendo o acesso à 

educação e trazendo as influências da Filosofia dilweyniana para estes rincões. Carneiro 

Leão no Rio de Janeiro com a Reforma Popular da Educação e a defesa da Escola 

Pública; Francisco Campos e Mario Cassanta no Estado de Minas Gerais. A década de 

1920 foi assim um dos nossos grandes momentos em termos de discussões e 

implantações de novos projetos educacionais. Todos eles pensando a educação como 

uma forma de expansão e de avanço da civilização e da própria democracia social e 

econômica. (CAPALBO apud  LISBOA, 1994, p.95). 
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Na década seguinte teremos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, mais 

especificamente em 1932, que apresenta uma crítica àquilo que se vinha vivendo ao 

longo de quase meio século de regime republicano, isso fica evidente já no primeiro 

parágrafo do Manifesto quando diz que: 

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e 

gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem 

disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução 

orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições 

econômicas, é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, 

sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das 

aptidões à invenção e à iniciativa que são os fatores fundamentais do 

acréscimo de riqueza de uma sociedade. No entanto, se depois de 43 anos de 

regime republicano, se der um balanço ao estado atual da educação pública, 

no Brasil, se verificará que, dissociadas sempre as reformas econômicas e 

educacionais, que era indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no 

mesmo sentido, todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem 

espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização 

escolar, à altura das necessidades modernas e das necessidades do país. Tudo 

fragmentário e desarticulado. A situação atual, criada pela sucessão periódica 

de reformas parciais e frequentemente arbitrárias, lançadas sem solidez 

econômica e sem uma visão global do problema, em todos os seus aspectos, 

nos deixa antes a impressão desoladora de construções isoladas, algumas já 

em ruína, outras abandonadas em seus alicerces, e as melhores, ainda não em 

termos de serem despojadas de seus andaimes. (AZEVEDO et al, 2006, p. 

188). 

O Manifesto traz, sobretudo, um compromisso com o caráter público da 

educação e a necessidade de que o Estado assuma sua responsabilidade enquanto agente 

garantidor deste processo defende que o indivíduo tenha direito à sua educação integral. 

Faz a crítica histórica dos retrocessos vividos neste campo e como tais fatores 

representam o atraso para o desenvolvimento da nação. 

Mas, do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre 

logicamente para o Estado que o reconhece e o proclama, o dever de 

considerar a educação, na variedade de seus graus e manifestações, como 

uma função social e eminentemente pública, que ele é chamado a realizar, 

com a cooperação de todas as instituições sociais. A educação que é uma das 

funções de que a família se vem despojando em proveito da sociedade 

política, rompeu os quadros do comunismo familiar e dos grupos específicos 

(instituições privadas), para se incorporar definitivamente entre as funções 

essenciais e primordiais do Estado. (AZEVEDO et al, 2006, p.188). 

Era evidente um caráter novo nos propósitos dos pioneiros e a partir deles é que 

se consolida um novo modelo educacional no país, sobretudo com a chegada de Anísio 

Teixeira ao Ministério da Educação e de sua iniciativa surgindo a criação da 

Universidade do Distrito Federal com claros objetivos a serem alcançados. A partir 

desta Universidade teremos uma realidade de formação de pesquisadores antes 

inexistente no país. Em 1933 tivemos também a Fundação da Universidade de São 

Paulo com o claro intuito de uma formação humanista.  
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No processo de criação da Universidade de São Paulo (USP) em fins de 1933, a 

grande novidade segundo Lisboa (1994) “foi colocar a Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras como célula “mater” da Universidade e retirando dela o ranço 

profissionalizante”. Contudo, este processo acaba interrompido a partir de 1938 quando 

esta se torna “mais uma escola de caráter profissionalizante”. Neste contexto e situação 

histórica tivemos o nascimento do curso de Filosofia, implantado por: 

Uma missão francesa constituída de professores de renome daquele país do 

velho continente chegou ao Brasil na década de 1940 para criar e desenvolver 

o ensino de filosofia na recém-criada Universidade de São Paulo, fundada em 

1934, atendendo às demandas de formação intelectual da burguesia 

paulistana. A ênfase era um ensino humanístico e reflexivo, até porque a 

referência de educação no Brasil era o modelo europeu. O acesso à 

universidade se restringia às elites sociais. (CARVALHO & SANTOS, 2010, 

p.13). 

A partir de então a Filosofia passa a participar da vida escolar brasileira, estará 

sempre presente neste espaço, contudo, sem ter lugar precisamente definido do ponto de 

vista legal. Ao final da década de 1950 viveremos em uma profunda mudança na 

educação, sobretudo no ensino médio, pois neste período o processo de 

desenvolvimento ocorrido no país motiva investimentos no ensino médio, pensando-se 

claro, na capacitação de mão de obra para atender ao mercado e suas demandas. Como 

afirma Carvalho e Santos, “grande parte dos investimentos feitos na educação durante 

esse período foram direcionados à formação técnica, oferecendo-se qualificação de mão 

de obra às empresas que então se instalavam no Brasil”. (CARVALHO & SANTOS, 

2010, p.14). 

Apesar de termos instituído a LDB no processo constituinte de 1946, somente 

em 1961, no Governo João Goulart, é que tivemos a elaboração da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da educação, a Lei 4024/61 que traz como uma de suas orientações a 

não obrigatoriedade do ensino de Filosofia e de Sociologia. Como sabemos este período 

foi logo interrompido pelo Golpe Civil Militar e o nosso ensino ganhou definitivamente 

os ares de uma educação instrumental e pragmatista a serviço de um projeto de 

desenvolvimento do país. Com isso as disciplinas de Filosofia e Sociologia acabam 

sendo retiradas em definitivo até mesmo dos processos vestibulares. Em 1971teremos a 

reforma da LDB por meio da Lei 5692/71 que excluirá definitivamente as disciplinas de 

Filosofia e Sociologia dos componentes curriculares do ensino médio substituindo-as 

por Organização Social e Política Brasileira (OSPB).  (CARVALHO & SANTOS, 

2010. p.14). 
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Viveremos a partir de então aproximadamente 25 anos de ausência da Filosofia 

do Ensino Médio, somente na década de 80, após o processo de reabertura 

começaremos a ter o reaparecimento desta disciplina em algumas escolas. Como afirma 

Carvalho e Santos: 

Seu retorno ocorre, a princípio, como disciplina optativa, ao longo dos anos 

de 1980. Em1996, com a LDB nº 9394/96, a situação se mantém. O artigo 36, 

parágrafo 1º, recomenda o “domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 

Sociologia necessários ao exercício da cidadania”, mas não a sua presença 

como disciplina escolar. Essa situação só é de fato alterada quando, em 2008, 

a Lei 11.684/08 revê o artigo 36 da LDB e estabelece a obrigatoriedade da 

inserção da filosofia e da sociologia nos currículos do Ensino Médio. 

(CARVALHO & SANTOS, 2010, p.15). 

Silvio Gallo, um dos grandes estudiosos da Filosofia no Brasil, traz em seu texto 

“Governamentalidade Democrática e Ensino de Filosofia no Brasil Contemporâneo” a 

seguinte fala: 

Valho-me, aqui, especialmente do trabalho de Alves (2002), que classifica a 

presença da Filosofia nos currículos do ensino médio brasileiro da seguinte 

maneira: presença garantida, no período colonial até a República; presença 

indefinida, da primeira república ao golpe civil-militar de 1964; ausência de-

finida, no período ditatorial pós-1964; e, finalmente, presença controlada, no 

período de “redemocratização” política pós-1980 (GALLO, 2012, p.51). 

 As palavras do autor, no momento atual podem ser acrescidas de que a Filosofia 

e a Sociologia estão passando por um novo período de incertezas com a Reforma do 

Ensino Médio a partir da MP 746 de 2016 e que desde 2008 com o retorno destas 

disciplinas para o currículo do ensino médio tem-se visto uma necessidade constante de 

afirmação da sua presença nas escolas e na sociedade. 

 

2.1 A FILOSOFIA RECENTE NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO 

 

A partir daqui abordaremos o processo de desenvolvimento e implantação da 

Filosofia ao longo destes últimos oito anos, (2008 – 2016) de presença devidamente 

legal no currículo por meio da Lei 11.684/08, dos documentos oficiais e orientações 

diversas dos órgãos educativos e da forma mais efetivamente materializada destes na 

vida de seus destinatários que é através dos livros didáticos destinados às escolas 

públicas por meio do PNLD.  Contudo, antes de analisarmos este período precisamos 

fazer um rápido esboço do que se vivenciou e trouxe de História disciplina de Filosofia 
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em décadas e leis anteriores, a fim de compreendermos como a Filosofia chegou onde 

se encontra atualmente.  

Para melhor entendermos o presente será necessário retornarmos um pouco na 

história de nossas leis educacionais e por isso fugimos um pouco do período específico 

dos oito anos em que concentra nossos estudos para termos condições inclusive de 

entender o estado em que nos encontramos, pois as decisões de antes são 

profundamente marcantes no desenrolar da história da disciplina.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu 

artigo 36 determina que ao final do ensino médio, todo estudante deverá “dominar os 

conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania”. Isso 

representou um avanço fundamental e norteador para a presença da filosofia no Ensino 

Médio, uma vez que leis anteriores como a Lei n. 4.024/61, de 1961 havia praticamente 

declarado a morte da disciplina através da sua desobrigatoriedade. Posteriormente a 

reforma do ensino por meio da Lei n. 5.692/71, marcará o fim da disciplina sendo 

abolida do currículo escolar. Gallina aponta que:  

A partir do golpe militar de 1964 iniciou um processo de supressão dessa 

disciplina dos currículos escolares. Marilena Chauí afirma que a identificação 

e substituição da “consciência” pelo “civismo” foi posta em prática com a 

criação das disciplinas de Educação Moral e Cívica no Ensino Médio e de 

Estudo de Problemas Brasileiros nos cursos superiores (GALLINA, 2000, p. 

40). 

 

Essa realidade altera-se com o fim do regime militar e com as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, quando teremos o retorno do ensino de 

Filosofia na educação básica e seu reaparecimento dentro das escolas a partir de 1982, 

às vésperas da redemocratização do país, com o parecer n. 7044/82 do Conselho Federal 

de Educação quando a Filosofia voltou a fazer parte do elenco das disciplinas do núcleo 

diversificado do currículo. (GALLO, 2002. p.53) 

Com a Resolução CEB/CNE n. 3/98, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação em 1998, e os PCNEM em 1999, os responsáveis oficiais pela política 

educacional do período – ministro, membros da Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica (SEMTEC) e pareceristas do Conselho Nacional de Educação (CNE) - 

caracterizam os conhecimentos filosóficos dentro do conjunto de temas transversais. 

Nesse momento, as discussões em torno da Filosofia como disciplina na grade escolar 

voltam à cena e embora, os documentos não excluam o ensino disciplinar, a presença 
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transversal nos currículos já lhe assegura, em tese, o determinado na LDBEN onde diz 

que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal 

forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:  

Domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 

exercício da cidadania. ”Não se determina ainda a necessidade de uma 

disciplina específica, mas abrem-se melhores possibilidades desta, uma vez 

que não a exclui. (LDBEN, 1997, p.32). 

A Filosofia torna-se disciplina obrigatória nas três séries do Ensino Médio 

brasileiro, em definitivo, somente a partir de junho de 2008, com a aprovação da Lei n. 

11.684, que mudou a redação da Lei n. 9394/96, que, como dissemos antes, apontava 

apenas a necessidade de que o aluno tivesse determinados conhecimentos desta 

disciplina sem, contudo precisar em que circunstâncias e que conteúdos seriam 

trabalhados.  

É a partir da aprovação desta lei que definitivamente teremos uma 

“universalidade” do ensino de Filosofia abrangendo assim todo o território nacional. 

Esse retorno como bem aponta Gallo (2000), não é obra do acaso, mas o fruto de grande 

esforço e engajamento de diversos departamentos de Filosofia das universidades, de 

estudantes universitários e de parte significativa da sociedade através de suas 

associações ao longo dos anos entre 1970 e meados da década de 1980, discutindo, 

propondo e pressionando os órgãos governamentais para que se tivesse inicialmente o 

retorno desta como uma disciplina optativa vindo a fazer parte do currículo em alguns 

Estados e mais tarde, precisamente a partir da Constituição de 1988 e com a abertura, e 

o processo de construção da Nova LDB se tivesse o aparecimento desta na lei. De 1997 

a 2008 um novo embate se estabeleceu seguindo por duas frentes, uma política e outra 

acadêmica a fim de conquistar e consolidar um lugar para a Disciplina ao longo dos três 

anos que compunham o Ensino Médio, alcançando êxito com a sanção da Lei n. 11 684 

de junho de 2008. Desde então a Filosofia coloca-se como uma realidade em todas as 

escolas brasileiras, enfrentando o desafio constante de se afirmar e se construir nestes 

espaços mediante a ação de cada profissional que se coloca no exercício de articular o 

ensino desta disciplina. (GALLO, 2000, p.50). 

Contudo, faz-se necessário chamar atenção para o fato de que mesmo retornando 

como uma disciplina dos componentes curriculares a partir da LDB n. 9394/96 o lugar 

da Filosofia no currículo se reduz a um conjunto de apanhados epistemológicos que não 

se realiza efetivamente no currículo escolar, acabou por ficar sempre em um segundo 
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plano e sem uma precisão dentro deste, pois seu caráter era simplesmente 

interdisciplinar e como tão bem sabemos, a interdisciplinaridade acabou por reduzir a 

importância desta no processo. Este problema começa a se resolver a partir da 

obrigatoriedade da disciplina com a lei n. 11.684/08 que torna a disciplina de Filosofia e 

Sociologia obrigatória tendo a partir daí uma preocupação de que se estruturasse um 

conjunto mínimo de conteúdos, temas, orientações etc. 

 A partir daqui alguns problemas começam a se resolver e outros a surgir. Uma 

das questões que se coloca a partir desta obrigatoriedade é o que será trabalhado e a 

partir de onde? A Filosofia ganha a partir disso uma série de orientações por meio dos 

PCN´s e OCN´s sempre direcionando a ação do professor como agente formativo que 

objetiva formar seus alunos para uma prática reflexiva, estas se realizariam tomando 

como base os próprios eixos temáticos que futuramente seriam cobrados no próprio 

Enem e demais processos avaliativos sejam de acesso a universidade ou de aferição do 

desempenho e qualidade do ensino. 

 

 

2.2 A FILOSOFIA NOS PARÂMETROS E ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

NACIONAIS 

 

Os PCN´s nos traz uma definição do que seja a disciplina de filosofia dizendo 

que esta é: 

Compreendida em linhas gerais como uma reflexão crítica a respeito do 

conhecimento e da ação, a partir da análise dos pressupostos do pensar e do 

agir e, portanto, como fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e 

das práticas (BRASIL, 1999, p. 41). 

Neste já percebemos o caráter desta disciplina para a formação crítica do sujeito 

e este norteamento estará sempre presente em termos de documentos oficiais e 

orientações quanto ao ensino de Filosofia. Se tomarmos os três documentos oficiais que 

abordam essa questão, sejam os PCN, os PCN+ e as OCN´s para o Ensino Médio 

podemos tomar como síntese o que é apresentado através deste último documento que 

veio a público em 2006, quando diz que à pergunta que se coloca acerca de qual a 

contribuição específica da Filosofia em relação ao exercício da cidadania para essa 

etapa de formação a resposta é que:  
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...a essa questão destaca o papel peculiar da filosofia no desenvolvimento da 

competência geral de fala, leitura e escrita – competência aqui compreendida 

de um modo bastante especial e ligada à natureza argumentativa da Filosofia 

e à sua tradição histórica. Cabe, então, especificamente à Filosofia a 

capacidade de análise, de reconstrução racional e de crítica, a partir da 

compreensão de que tomar posições diante de textos propostos de qualquer 

tipo (tanto textos filosóficos quanto textos não filosóficos e formações 

discursivas não explicitadas em textos) e emitir opiniões acerca deles é um 

pressuposto indispensável para o exercício da cidadania. (BRASIL, 2006, p. 

26) 

Sendo a filosofia essa disciplina ela não pode abrir mão do seu caráter 

transversal, pois isso acarretaria o não cumprimento desse seu fim como disciplina 

teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas.  Não podemos esquecer que a práxis 

dessa disciplina acontece no espaço escola que como expressa Kohan e Waksman é:  

Antes de tudo, uma instituição de controle social e de formação de 

subjetividades, um dispositivo que normaliza e simultaneamente totaliza 

enquanto engloba, ou procura englobar, os que assistem a ela, naquilo que 

uma instância exterior determina como normal e sanciona como correto.  

Como tal, a escola produz e reproduz saberes e valores afirmados 

socialmente.  Para isso se vale da complexidade do currículo (em suas 

dimensões explícita e oculta), isto é, não só dos conteúdos curriculares, mas 

também do conjunto de práticas, discursivas e não discursivas, que abriga: 

desde aspectos mais visíveis como as normas de comportamento, a exigência 

de uniformes, o posicionamento dos corpos em sala de aula, corredores, 

pátios e salas de direção, a disposição do espaço institucional, até outros 

menos visíveis como as relações de estima e auto estima, o ordenamento do 

tempo, a avaliação do êxito individual e a competição, medo da aposta e do 

fracasso (KOHAN & WAKSMAN, 1998, p.85). 

Esse aspecto abre a possibilidade de reafirmarmos a construção daquilo que 

alguns autores chamam de Educação Republicana, entendida: 

Como processo de formação humana que permite o acesso a saberes, à 

capacidade de pensar, de argumentar, de julgar e de fazer escolhas que 

propiciem a inserção consciente nos processos sociais e políticos, e a 

participação na esfera pública. Enfim uma educação que empodere os 

despossuídos com as habilidades necessárias para que se sintam e se tornem 

pessoas, ou cidadãos ativos (BRAYNER, 2008, p.14). 

É necessário chamar atenção para que o ensino de Filosofia não se torne assim 

um espaço vazio de significação subjetiva e um mero conteúdo a serviço de um modelo 

de sociedade sempre guiado pelo pragmatismo e necessidades de atendimento a um 

modelo único. Para que isto não ocorra os PCN´s e OCN´s constituem grande 

relevância ao apresentarem caminhos para um ensino que se estabeleça como prática 

reflexiva sem fugir das temáticas próprias da disciplina, sempre inseridos no contexto 

histórico que considere o sujeito como central no processo.  

É preciso que aquele que esteja à frente do ensino trabalhe de forma que o 

sujeito educando acesse e desenvolva as diversas competências presentes na proposta 
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como: ler textos filosóficos de modo significativo; ler, de modo filosófico, textos de 

diferentes estruturas e registros; articular conhecimentos filosóficos e diferentes 

conteúdos e modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e em outras 

produções culturais; contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua 

origem específica quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-

político, histórico e cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica; elaborar, 

por escrito, o que foi apropriado de modo reflexivo; debater, tomando uma posição, 

defendendo-a argumentativamente e mudando de posição em face de argumentos mais 

consistentes;  

Num contexto de tradição republicana brasileira uma das questões que se coloca 

no pensamento de alguns autores e de forma muito clara em Gallo é que,  

...no quadro e no contexto da construção de uma nova governamentalidade 

democrática, assim, o ensino de Filosofia vem atender aos mecanismos de 

controle dessa governamentalidade, ao preparar indivíduos no contexto da 

população estudantil para agir de acordo com os elementos dessa maquinaria. 

(GALLO, 2000, p.63) 

Para Gallo (2000) é necessário que os educandos sejam capazes ao longo deste 

processo de construir as condições para a resolução de problemas filosóficos por meio 

da experiência educativa estabelecida com a Filosofia de maneira intelectual e 

humanística por meio de um pensamento crítico. A Filosofia se justifica então, por 

oportunizar aos jovens estudantes o desenvolvimento do pensamento crítico e 

autônomo, “... em outras palavras, a filosofia permite que eles experimentem um pensar 

por si mesmos”. 
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3 O QUE É O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL AO ENSINO MÉDIO (PROEJA) E COMO ELE SE 

CONSOLIDA COMO UM PROJETO EDUCACIONAL 

 

 O Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação 

Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) foi criado a 

partir do decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Seu objetivo fundamental foi criar 

oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional a fim de 

atender os jovens e adultos que ao longo de sua vida não tiveram a oportunidade de 

cursar o ensino fundamental ou médio em sua idade regular estando agora buscando 

superar esta carência, almejam também a formação profissional. 

Há dentro dos cursos no PROEJA a possibilidade do Ensino Fundamental (EJA) 

com qualificação Profissional sendo este composto por 1400 horas; há o Ensino Médio 

(EJA) com qualificação profissional também com um total de 1400 horas e o Ensino 

Médio (EJA) com a Educação Profissional Técnica com total de 2400 horas, nesta 

modalidade tem o PROEJA Técnico, enquanto nas anteriores temos o PROEJA 

Formação Inicial e Continuada (PROEJA Fic). A diferença entre estas modalidades está 

na distribuição da carga horária sendo que na modalidade PROEJA Fic o estudante terá 

1200horas de EJA e 200 horas de Formação Inicial e Continuada, na modalidade 

PROEJA Técnico a carga horária totaliza 2400 horas sendo 1200 horas EJA e 1200 

horas destinada à parte técnica. Estes cursos técnicos devem seguir regulamentações 

específicas de oferta de cursos técnicos.  

A oferta do PROEJA ganha repercussão e avança em sua legitimidade a partir do 

momento que a Rede Federal de Educação Profissional passa a oferecer ensino nesta 

modalidade, conforme o próprio documento base da educação de jovens adultos: 

O programa teve, inicialmente, como base de ação a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Anteriormente ao Decreto nº 

5.478/2005, algumas instituições da Rede já desenvolviam experiências de 

educação profissional com jovens e adultos, de modo que, juntamente com 

outros profissionais, a própria Rede, instituições parceiras, gestores 

educacionais e estudiosos dos temas abrangidos pelo Decreto passaram a 

questionar o programa, propondo sua ampliação em termos de abrangência e 

aprofundamento em seus princípios epistemológicos. (BRASIL, 2007, p.11). 

Observamos que a partir desta experiência se consolidou um modo de conceber 

e desenvolver o ensino de jovens e adultos, tanto que a partir dessas constatações se 
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revoga o Decreto nº. 5.478, de 24/06/2005, denominado como Programa de Integração 

da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e 

Adultos que era sua origem, substituindo-o pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 

2006, trouxe diversas mudanças para o programa, entre elas a ampliação da 

abrangência, a partir daqui o Programa passa a denominar-se agora como Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. (BRASIL, 2007, p.12).  

O grande desafio estava assim posto, criar uma política de integração da 

educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio na modalidade EJA. 

Toma-se a partir daqui a pretensão de que a EJA possa formar os cidadãos para o 

mundo do trabalho, mas também para a vida seguindo aquilo que sempre norteou os 

projetos educacionais de perspectiva humanizadora, como diz: 

Nesse sentido, o que realmente se pretende é a formação humana, no seu 

sentido lato, com acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e 

tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade, integrada a uma 

formação profissional que permita compreender o mundo, compreender-se no 

mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de vida e da 

construção de uma sociedade socialmente justa. (BRASIL, 2007, p.13) 

Desde então a Educação de Jovens e Adultos vem aumentando gradativamente e 

gerando a inserção de muitos estudantes neste sistema. O senso estudantil de 2010 dava 

conta de que havia aproximadamente 1,60 milhão de estudantes matriculados em cursos 

presenciais e semipresenciais de EJA Ensino Médio.  

Este total representa segundo os dados governamentais cerca de 32,8% do total 

de matrículas no país nesta fase do ensino. Deste total aproximadamente 64% são de 

estudantes entre 18 e 29 anos de idade.  Ainda sobre este público os dados revelavam 

que 60% destes estudantes vinham de famílias cuja renda familiar era de até um salário 

mínimo e apenas 11,6% chegavam a uma renda familiar de dois salários mínimos. 

(CORTI, 2013, p.2) 

 Trazemos estes dados para mostrar que a EJA atende a um público que busca 

ampliar sua escolarização e simultaneamente qualificar-se para o mercado de trabalho e 

até para aumentar suas possibilidades de inserção neste. Para, além disso, a EJA traz o 

desafio de ser um processo de ensino aprendizagem que possa ser significativo e estar 

relacionado com o universo de vida destes jovens e adultos, pois estes estão inseridos 

em um mundo do trabalho, trazem consigo relações intrapessoais distintas das que 

possuem as crianças e adolescentes. São pessoas com experiência de vida, vivências 
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diversas de uma sociedade na qual participam com distintas habilidades e competências 

que precisam ser consideradas no processo de construção daquilo que se pretende 

oferecer em termos de projeto educacional. 

 

 

3.1A FILOSOFIA E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Até este momento abordamos sempre a questão da Filosofia dentro de um 

contexto que é o Ensino Médio normal, pensado para atender estudantes dentro do seu 

ciclo e tempo certo, sem levantar quaisquer problemas outros vinculados à realidade da 

EJA que traz consigo uma série de particularidades sobre as quais trataremos neste 

capítulo. 

Ao tratarmos da questão do Ensino de Filosofia na Educação de Jovens e 

Adultos, uma série de peculiaridades o distingue do desenvolvimento desta mesma 

disciplina em outras modalidades e ciclos. Trata-se de um público essencialmente 

pertencente a camadas sociais que ao longo do tempo por uma série de fatores não 

tiveram acesso ao sistema educacional. São parte de grupos sociais historicamente mais 

pobres, moradores de regiões periféricas, com poder restrito de participação e acesso ao 

consumo que nem sempre se apresenta em outras realidades de ensino com tamanha 

incidência
5
. O artigo 37º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 

9.394/96 diz que “a educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”.  

Mostra assim que são indivíduos que por motivos diversos ficaram à margem do 

processo educacional normal e que agora retornam ao espaço escolar a fim de superar 

esse distanciamento existente entre ele e os demais indivíduos participantes de uma 

mesma sociedade. O alunado desta modalidade necessita, portanto, de uma metodologia 

própria que dê conta destes desafios, contribuindo para que estes sejam construtores de 

suas próprias histórias de vidas, tanto na esfera intelectual, quanto social. Como tão bem 

esclarece Arroyo “desde que a EJA é EJA esses jovens e adultos são os mesmos: 

                                                 
5
 - Esta realidade ficou devidamente comprovada na amostragem que fizemos ao aplicar questionário de 

pesquisa na Escola Adélia Teixeira, uma escola localizada em bairro nobre da Cidade de Vitória da 

Conquista, mas que recebe como alunos moradores das regiões periféricas e cidades vizinhas, não tendo 

como clientela os moradores do bairro, mas aqueles que se deslocam de seus bairros para outros locais 

por não terem acesso em seus próprios locais de residência. De um total de 36 alunos entrevistados, 26 

moravam em bairros periféricos. Outras informações validam o perfil deste alunado, como as questões 

financeiras e a idade, em sua maioria acima de 25 anos e com rendimento mensal de até um salário 

mínimo.  
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pobres, desempregados, na economia informal, negros, nos limites da sobrevivência. 

São jovens adultos populares.” (ARROYO, 2001, p.21). 

No Documento Base do Proeja teremos uma apresentação clara de quem são e 

da situação daqueles que são destinatários das políticas de educação de Jovens e 

Adultos, mostrando muito claramente o que seria este programa. 

A EJA, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com atributos 

sempre acentuados em consequência de alguns fatores adicionais como 

raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, 

indígenas, camponeses, ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, 

subempregados, desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos 

representantes das múltiplas apartações que a sociedade brasileira, 

excludente, promove para grande parte da população desfavorecida 

econômica, social e culturalmente. (MEC, 2003, p.8) 

Estes sujeitos que ao longo do tempo estiveram à margem da sociedade vivem 

nos programas de Educação de Jovens e Adultos uma possibilidade de inserção social. 

A partir de programas específicos como o PROEJA Criado pelo decreto federal nº 5840 

de 13 de julho de 2006 tem como objetivo unificar a educação profissionalizante com a 

educação de nível médio que em consonância com os eixos norteadores das Políticas de 

Educação Profissional e da ampliação da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica consolidada a partir da Lei 9.649/98.  

Embora se tivesse esta previsão desde a LDB de 96, somente em 2006 com a 

junção da educação profissional com a EJA é que se teve um ponto norteador à 

formação humana em suas concepções mais amplas, não compreendendo o indivíduo 

apenas como força de trabalho, a serviço e à disposição do mercado, mas como sujeito 

autônomo e ativo na construção de sua própria vida. O Documento de base citado 

afirma ipse literis que esta é uma “formação que combine na sua prática e nos 

fundamentos científico-tecnológicos e históricos sociais – trabalho, ciência e cultura – e 

o papel estratégico da educação profissional nas políticas e inclusão social”. (BRASIL, 

2006, p.2) 

O Filósofo Joaquim Severino (1994) ao tratar desta questão dirá que cabe à 

Filosofia da Educação questionar até que ponto a própria educação dará conta deste 

desafio e como ela poderá efetivamente contribuir para a construção da cidadania e da 

democracia. Ao se falar em cidadania e democracia compreende-se aqui uma condição 

de existência plena e igual a todos os homens, uma existência marcada por condições 

materiais objetiva dentro de um parâmetro de vida que não o prive do acesso a 

determinados bens e condições de vida marcada pela dignidade. É o modo de existir 

histórico. A cidadania se efetiva se este cidadão puder e usufruir dos bens materiais 
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necessários para sustentação de sua existência interior e exterior dentro de um contexto 

social. Pela democracia passa também a qualidade da vida destes sujeitos, baseada no 

reconhecimento e no respeito mútuo, é uma forma de convivência social, em que as 

relações entre os homens não sejam relações de dominação, opressão, exploração ou 

alienação. Relações em que todos sejam sujeitos e não assujeitados. (SEVERINO, 1994, 

p.98).  

Corrobora com esta visão do papel da educação e da intrínseca relação entre esta 

e os sujeitos nela envolvidos aquilo que Arroyo afirma ao dizer que 

Toda essa mobilização dos trabalhadores, das cidades e dos campos, das 

mulheres, dos povos negros e indígenas, dos jovens... tem um ponto em 

comum: se reconhecem sujeitos de direitos e exigem seu reconhecimento 

social e político. Teimar em reduzir direitos a favores, à assistência, à 

suplência, ou a ações emergenciais é ignorar os avanços na construção social 

dos direitos entre eles à educação de jovens e adultos. A EJA somente se 

firmará entrando nos espaços que os movimentos sociais vão abrindo nas 

lutas por seus direitos. (ARROYO, 2005, p.28) 

 Neste aspecto as próprias referências curriculares nacionais da educação 

profissional de nível técnico mostram que esta não deve ser tomada como 

assistencialismo, expressando sua negação ao definir que: 

Não se concebe, atualmente, a educação profissional como simples 

instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas de 

mercado de trabalho, mas sim, como importante estratégia para que os 

cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da 

sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação 

profissional baseado apenas na preparação para execução de um determinado 

conjunto de tarefas. A educação profissional requer, além do domínio 

operacional de um determinado fazer, a compreensão global do processo 

produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do 

trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões 

(BRASIL, 2000, p.78) 

A Filosofia tem muito a contribuir neste processo de disputa por uma educação 

que seja voltada à formação humana, visando o acesso a um direito e não somente ações 

paliativas, para isso algumas distinções são necessárias, dentre elas a distinção da 

Filosofia como um conhecimento e que este contribuirá para uma unidade curricular. 

Nos documentos sobre a Educação de Jovens e Adultos apresenta-se esta 

possibilidade ao colocar a Filosofia como uma disciplina que contribuirá de forma 

significativa para a formação desses novos sujeitos. Neste conhecimento temos uma das 

múltiplas áreas da formação integral de jovens e adultos. Os cadernos do Ministério da 

Educação sobre a EJA evidenciam esta necessidade e apontam uma educação para além 

da técnica: 

Transformar a sala de aula da EJA num espaço de reflexão, de pensamento, 

nem sempre é uma tarefa fácil. Numa sociedade tão hierarquizada como a 
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brasileira, nossos alunos e alunas, geralmente desenvolvem as ocupações 

mais subalternas, nas quais mais se tem a fazer é obedecer uma série de 

chefes, patrões, gerentes...Treinados a seguir orientações, não é de estranhar 

que ao chegarem à escola desejam encontrar atividades em que predominem 

a cópia, a repetição do que disse o (a) professor(a) e outras situações do 

mesmo tipo. Pensar e tomar decisões é bem diferente e dá muito trabalho, 

principalmente para quem tem pouco exercício dessa prática. (BRASIL, 

2006c, p. 7)  

 A Filosofia não se restringe apenas a uma disciplina de caráter instrumental, mas 

deverá contribuir para a formação geral dos jovens. 

Seria criticável tentar justificar a Filosofia apenas por sua contribuição como 

um instrumental para a cidadania. Mesmo que pudesse fazê-lo ela nunca 

deveria ser limitada a isso. Muito mais amplo é, por exemplo, seu papel no 

processo de formação geral dos jovens. (BRASIL, 2006, p. 25) 

 Importante chamarmos atenção aqui que neste momento a disciplina de 

Filosofia, assim como a Sociologia não eram ainda disciplinas obrigatórias no currículo, 

elas eram postas como conhecimentos a serem alcançados por meio do seu 

desenvolvimento como conteúdos interdisciplinares. Somente em 2008 estas disciplinas 

se tornariam obrigatórias, quando o projeto da EJA já havia sido aprovado e encontrava-

se em implantação.  

 Dentre muitos outros, dois problemas são cruciais no ensino de Filosofia para o 

alunado da EJA: a definição de um conteúdo adequado ao público e o desenvolvimento 

de uma metodologia própria para a apresentação deste conteúdo. Vive-se grande 

dificuldade neste processo, tanto do ponto de vista docente quanto discente, é uma 

deficiência apresentada por ambos. Convive-se com a falta de habilidade na própria 

formação docente, no domínio de técnicas pedagógicas que ajudem na aquisição do 

conteúdo pelo aluno e as dificuldades vividas pelos alunos nesta modalidade devido ao 

déficit que trazem consigo em decorrência de sua própria história e trajetória educativa 

marcada pela descontinuidade do processo e acesso ao conhecimento. Todos estes 

fatores geram dificuldade quanto à compreensão dos conteúdos típicos do ensino médio 

tradicional e ao seu acompanhamento ao longo do ensino. Dificuldades estas 

apresentadas anteriormente no capítulo em que tratamos sobre o Currículo no Ensino 

Médio. 

 Temos que ressaltar ainda que a prática pedagógica muitas vezes reproduz 

modelos culturais de classes sociais distintas das dos alunos e este acaba por constituir 

um dos fatores de evasão escolar neste momento que seria o do retorno do estudante ao 

espaço escolar. Vivencia-se,reproduz e produz assim um novo fracasso escolar e uma 

segunda evasão. Este dado foi confirmado em levantamento que realizamos durantes as 
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pesquisas relativas ao número de desistências e abandono dos cursos que na unidade em 

questão apresentou uma taxa de aproximadamente 18%
6
. Essa é uma realidade com a 

qual se depara os profissionais da educação constantemente. Tais fatores geram 

condições muito peculiares para o desenvolvimento do trabalho pedagógico.  

 O processo histórico da educação de jovens e adultos no Brasil, remonta desde a 

chegada dos Jesuítas por estas terras no século XVI quando se buscava por meio da 

educação criar as condições para a catequização dos índios aqui encontrados e lhe impor 

os valores da cultura e religião cristã (SILVA, 2007 apud SANTOS& CHAGAS, 2007, 

p. 184). É um processo que vai se desenrolar ao longo do Brasil Colônia estendendo o 

modelo até a chegada da família real em que a educação era muita mais uma forma de 

domesticar, submeter e manter sob o jugo branco índios e negros como bem chama 

atenção Paiva em sua História da Educação Popular no Brasil. (PAIVA, 2003, apud 

SANTOS & CHAGAS, 2007, p.185). 

 Tomar esta realidade para o desenvolvimento da disciplina de Filosofia nos 

moldes abstrativos que muitas vezes se apresenta a estes estudantes é uma realidade 

impossível. É necessário reavaliarmos os conteúdos e a metodologia que utilizaremos 

para o seu desenvolvimento neste contexto. Percebemos a necessidade de uma 

metodologia que seja própria a este público, não podemos aplicar aqui o mesmo rol de 

conteúdos com as mesmas metodologias apresentadas nos manuais destinados ao ensino 

médio ou ao Ensino Integrado Técnico Profissionalizante presente nas Escolas e 

Institutos Federais ou mesmo nos cursos diurnos. Seguir estes caminhos é pavimentar a 

saída deste público e contribuir de forma extremamente negativa para o processo de sua 

reinserção na vida escolar e da própria percepção da disciplina de Filosofia como algo 

além de seus anseios e até mesmo de não necessária ao seu processo formativo. 

 

3.2 OS ESTUDANTES DO PROEJA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE ADÉLIA TEIXEIRA (CEEPSAT) 

 

 Este capítulo trata do perfil dos estudantes do PROEJA no CEEPSAT,onde 

desenvolvemos nossa atividade docente e que aproveitamos para servir de análise neste 

                                                 
6
 Este mesmo percentual é apresentado no Relatório PNAD 2012, verificamos que este número está em 

perfeita sintonia com o que verificamos ao longo do semestre em que realizamos nossa pesquisa, pois o 

número de abandono foi equivalente. Estes dados podem ser verificados no Capítulo 5, desta dissertação 

no ponto 5.1, à página 67, tabela 03 em que apresentamos o número de evasão no segundo semestre de 

2016 resultante de pesquisa realizada no CEEPSAT. 
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estudo sobre a realidade do Ensino de Filosofia nos Cursos Técnicos destinados ao 

público da EJA.O presente capítulo busca caracterizar o perfil do aluno da Educação de 

Jovens e Adultos numa escola da rede estadual, no município de Vitória da Conquista, 

um município de médio porte do interior do Estado da Bahia, no ano de 2016 quando se 

deu a realização da pesquisa.  

 O CEEPSAT foi transformado em Centro Estadual de Educação Profissional 

pela Portaria Nº 7.229, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de agosto de 2011, 

a partir disso passou a oferecer uma série de cursos técnicos profissionalizantes, sendo o 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Enfermagem ofertados na 

modalidade PROEJA no período noturno. O centro encontra-se dentro da jurisdição da 

NRE 20, Território Médio Sudoeste em Vitória da Conquista e que todo semestre na 

Unidade sede da Rua Jorge Teixeira são disponibilizadas 90 vagas, sendo 45 em cada 

um dos cursos. 

 Este Centro teve no segundo semestre de 2016, quando da realização da pesquisa 

nesta unidade, cerca de 250 estudantes matriculados no referido período nos diversos 

módulos, destes, ao final do semestre, 39 estudantes haviam evadido dos cursos. Estes 

dados foram colhidos do próprio diário de classe na unidade e dos relatórios de 

matrículas fornecidos pela secretária escolar.  

 Buscamos aqui caracterizar o perfil socioeconômico e educacional que têm estes 

alunos que cursam o PROEJA (técnico no ensino médio), fazendo isso através da 

disciplina de Filosofia, focando principalmente na investigação sobre a percepção que 

estes chegam acerca do que é e do que esperam da disciplina de Filosofia. Lembrando 

que mesmo esta percepção pode recair naquilo que já se estabeleceu e que se encontra 

consolidado pelas artimanhas da representação. 

 Sobre esta questão da percepção da Filosofia Deleuze (2000) nos chama atenção 

para o fato de que tal representação se prende muito ao que se consolidou como História 

da Filosofia desde os Gregos, que são fundantes de um determinado modo de se 

conceber a Filosofia. Mostra que há uma imagem representacional do pensamento cuja 

origem é Platão e que precisa ser rompido.  Para ele há que se romper com estes 

pressupostos representacionais do pensamento a fim de se ter algo novo. Esta tese fica 

evidente em seu contato e análise com a obra de Marcel Proust, “Em Busca do Tempo 

Perdido” quando a analisa em sua obra Proust e os signos. 

 Em seu texto “Platão e o Simulacro” afirma que  
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O platonismo funda assim todo o domínio que a filosofia reconhecerá como 

seu: o domínio da representação preenchido pelas cópias-ícones e definido 

não em uma relação extrínseca a um objeto, mas numa relação intrínseca ao 

modelo ou fundamento. (DELEUZE, 2000, p.264) 

 É importante trazermos estas questões porque pensaremos a Filosofia no ensino 

PROEJA partindo da tese deleuziana de que Filosofia é criar conceitos e para se 

entender este processo de construção é necessário considerarmos que mesmo aquilo que 

vem pelas percepções destes jovens pode de alguma maneira encontrar-se preso às 

representações históricas da própria disciplina. Vale ressaltar ainda que para Deleuze 

o simulacro não é uma cópia degradada, ele encerra uma potência positiva 

que nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução”. 

(DELEUZE, 2000, p.269) 

 Os Jovens e adultos que retornam à escola nesta modalidade de ensino são, em 

sua grande maioria composta por aqueles que abandonaram o sistema educacional por 

motivos diversos e que ao longo do processo histórico foram excluídos, constituem 

assim um contingente à margem do sistema normal de ensino. Estes jovens segundo 

Arroyo “não é qualquer jovem e qualquer adulto. São jovens e adultos com rosto, com 

histórias, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da periferia”, 

(ARROYO, 2006, p.22). Em nosso trabalho de pesquisa conseguimos uma amostragem 

do perfil destes jovens que corroboram tudo aquilo que nos afirma este pesquisador e 

grande conhecedor do tema. 

 A EJA, como apresenta Arroyo, é uma política educacional que busca reduzir a 

triste realidade de todo este processo de exclusão refletivo na realidade (ARROYO, 

2005). Ela está posta como uma alternativa àqueles que estando no mercado de trabalho 

não conseguiram realizar a formação básica no tempo certo e encontram nesta 

modalidade educacional uma forma de corrigir e sanar esta deficiência. Para isto têm 

como possibilidade o estudo noturno e seu reduzido tempo, pois dispõem de pouco 

tempo, são a força de trabalho que durante o dia produzem e a noite ocupam os bancos 

escolares em busca de uma condição de vida melhor e do resgate de uma fase perdida. 

 Em nossa investigação constatamos que a resposta a uma das questões propostas 

mostra essa crença na educação e no retorno à escola como uma condição de melhora de 

vida, do total de 36 entrevistados todos responderam que acreditam que estudar traz 

melhoria de vida.  No capítulo 05 podemos ter uma imagem significativa do quanto este 

elemento é marcante por meio dos dados apresentados na Tabela 7 onde se mostra que 

para 100% dos entrevistados uma das razões para se voltar aos estudos é o melhorar de 



46 

 

vida. Evidente que há aí algumas questões sobre o caráter ideológico do discurso 

educacional, mas mesmo com estas ressalvas, o ato de estudar e o estar na escola são 

vistos de maneira positiva e como elemento valoroso para uma vida melhor
7
.  

 Atrelado a esse processo há também a preocupação em capacitá-los para a 

inserção no mercado de trabalho. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem ao 

encontro desse propósito no que define a própria Constituição Federal (CF) de 1988 que 

garante em seu artigo 205 que  

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 Coaduna ainda com a Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei nº 9.394/96 que 

afirma em seu artigo 37 que “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria”. Assim tivemos a criação do Proeja em 2005 com o objetivo de oferecer 

oportunidade de estudos e competências de educação profissional àqueles que não 

tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade regular. O limite mínimo para 

ingresso em seus cursos é de 18 anos, não havendo limite máximo. (PNAD, 2012). 

 Em nível estadual a Educação de Jovens e Adultos foi estruturada a partir de 

2007 com a organização de áreas específicas dentro da Secretaria Estadual de Educação 

passando estas a responderem pela Supervisão, Desenvolvimento, e Organização desta 

no âmbito do Estado.  A organização se deu a partir da criação da Superintendência de 

Educação Profissional (SUPROF) e da Diretoria de Desenvolvimento da Educação 

Profissional (DIRDEP), estes órgãos passaram a discutir e estruturar todo o sistema de 

Educação Profissional sistematizando o ensino a partir das orientações federais 

considerando as especificidades regionais e realidades no qual se inserem. 

 Neste contexto no estado da Bahia o número de estudantes atendidos nos 

programas destinados a Jovens e Adultos teve significativo aumento em sua capacidade 

de atendimento. Esses ganhos se dão a partir de 2008 quando a Rede Estadual de 

Educação Profissional passa por reformulação e o número de matrículas em cursos 

técnicos de nível médio saltou de 4.016, no início de 2007, para mais de 69 mil, no 

                                                 
7
 Fica muito claro nas falas dos estudantes que a melhoria de vida se traduz em um emprego melhor, em 

uma qualidade de vida mediante o acesso a determinados bens como casa, carro mais novo, férias etc. 

Emergiu algumas falas interessantes sobre isso na forma de exemplos de outros amigos e colegas que 

fizeram os cursos e agora trabalham na “empresa tal”, o outro e a outra que está trabalhando em dois 

hospitais e ainda cuida de alguém nos momentos de folga conseguindo ganhar “X” salários por mês. 

Todos estes aspectos são colocados como decorrentes do estudo. 
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segundo semestre de 2013, e o de municípios atendidos subiu de 22 para 123. O Estado 

conseguiu estes avanços por meio de outras mudanças como o aumento no número de 

cursos técnicos que foi ampliado de 15 para 80 cursos nesse período, ofertando cerca de 

oito cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) gerando qualificação profissional. 

Alinhou as ofertas às demandas do desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos 

Territórios de Identidade, fazendo com que os novos técnicos ampliassem as chances de 

trabalhar e permanecer em seus locais de origem. Para isso o Estado dividiu-se em 

territórios criando 32 Centros Territoriais, 34 Centros Estaduais de Educação 

Profissional, 20 anexos dos Centros, além de ofertar cursos de Educação Profissional 

em 103 unidades de ensino médio, nos 27 Territórios de Identidade
8
. 

 A organização dos componentes curriculares nessa modalidade de Educação foi 

estruturada a partir de três seguimentos: Disciplinas da Base Nacional Comum (BNC), 

Disciplinas de Formação Técnica Geral (FTG) e Disciplinas de Formação Técnica 

Específica (FTE) acrescidas ainda de Estudos Interdisciplinares (EI), Estudos 

Complementares (EC) e Estágios, sendo estes de observação e participação. O processo 

formativo para os estudantes envolvidos nesta modalidade EJA, denominado PROEJA 

Médio Integrado chega a um total de 3430 horas envolvendo todas as etapas formativas.  

 

 

3.3 A DISCIPLINA DE FILOSOFIA NO CONTEXTO FORMATIVO DO 

PROEJA CEEPSAT 

 

 A Disciplina de Filosofia neste contexto aparece com uma carga horária de 40h 

sendo parte obrigatória da Base Nacional Comum, o que a diferencia aqui é exatamente 

a quantidade de horas aulas, que nas modalidades de Ensino Médio Diurno pode chegar 

a 160horas como nos casos dos Institutos Federais na modalidade Ensino Médio 

Integrado, ou seja, aqui se dispõe de muito pouco tempo em relação ao que um jovem 

seguindo o caminho normal da educação terá. Por esta questão e outras, como a questão 

do público, percebe-se que no ementário dos cursos a disciplina recebe tratamento 

diferenciado também, aqui não se verifica um rigor histórico e temático para a disciplina 

como é comum em outras modalidades. Orienta-se que: 

                                                 
8
 - Estes dados e informações detalhadas sobre a criação e divisão territorial encontram-se disponíveis em 

http://institucional.educacao.ba.gov.br/noticias/estado-diversifica-e-interioriza-educacao-profissional. 

Acesso em 21/01/2017. 

 

http://institucional.educacao.ba.gov.br/noticias/estado-diversifica-e-interioriza-educacao-profissional
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[...] seja desenvolvida por meio da disciplina uma concepção de ser humano, 

de mundo, de ser. Que se ensine a pensar de modo dialético, que se estude a 

partir dos fundamentos de teorias e práticas educativas da civilização 

ocidental, de sua produção do conhecimento, da reprodução social, ciência, 

política e ética. Que se investigue quem produz o conhecimento e com que 

fim, em que contextos, que se investigue o papel da Escola na Educação do 

modo de pensar o conhecimento e a própria ciência
9
. (EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 A partir destas orientações se espera que seja desenvolvida a disciplina presente 

nos espaços dedicados à Educação daqueles que estão de volta à escola na condição de 

alunos do PROEJA.Observamos que a ementa é bastante direcionada à realidade do 

PROEJA, que em sua estrutura atende a elementos que já eram colocados desde a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1997), no artigo 36, §1, determina claramente 

sobre a obrigatoriedade. 

 

Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de 

tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre: (...) Domínio 

dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários para o exercício da 

cidadania (inciso III). (LDB, 1997, p.32) 

 Outro aspecto a ressaltar é o que se apresenta nos Parâmetros Curriculares 

referentes à disciplina de Filosofia que mantêm esta preocupação com a formação para a 

Cidadania, mas não somente isto, como aspectos vinculados à interdisciplinaridade, às 

questões sociais, políticos dentre outros e que com este fim estabelece as habilidades e 

competências da disciplina que é: 

 

Ler textos filosóficos de modo significativo; Ler, de modo filosófico, textos 

de diferentes estruturas e registros; Elaborar por escrito o que foi apropriado 

de modo reflexivo; Debater, tomando uma posição, defendendo-a 

argumentativamente e mudando de posição em face de argumentos mais 

consistentes; Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e 

modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras 

produções culturais; Contextualizar conhecimentos filosóficos tanto no plano 

de sua origem específica quanto em outros planos: o pessoal-biográfico, o 

entorno sócio-político, histórico e cultural, o horizonte da sociedade 

científico-tecnológica (BRASIL, 2000, p.64). 

 

 Um aspecto que distancia o que se vê nos documentos, orientações e ementas é a 

realidade existente entre o pensado e aquilo que se vivencia no dia-a-dia. Para que se 

cumpra o que aqui é posto seria necessário termos dentro dos espaços escolares 

profissionais formados para este fim, que tivessem conhecimento não somente da 

                                                 
9
 - Disponível em www.educacao.ba.gov.br/.../ementas-dos-cursos-educacao-profissional - acesso 

15/01/2017. 

 

http://www.educacao.ba.gov.br/.../ementas-dos-cursos-educacao-profissional
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disciplina, mas do arcabouço de teorias e orientações pensadas para esta, assim como ter 

disponíveis materiais didáticos que pudessem atender a estes objetivos e a estes planos. 

Que se desenvolvesse a disciplina a partir de uma metodologia que atendesse ao que se 

concebeu a partir da realidade observada. Contudo, a realidade que deparamos na 

Escola onde observamos e pesquisamos mostra que falta muito para que isso se realize. 

Não existem materiais didáticos para este público, os livros que chegam às escolas e que 

são utilizados não atendem às demandas do PROEJA e àquilo que foi concebido para 

este processo formativo. Muitos dos livros a que estes estudantes têm acesso são os 

livros do Ensino Médio diurno, com linguagem, metodologia, nível de conteúdo 

elevadíssimo para uma realidade de PROEJA. Essa realidade não se resume apenas à 

disciplina de Filosofia, mas a praticamente todas as disciplinas da BNCC.  

 A realidade que encontramos na Escola mostra que ainda falta muito entre o 

pensado e o vivenciado no espaço escolar. Esse pensado se construiu muito tendo como 

elemento central o Ensino Médio, pensado para adolescentes, com tempo e energia 

distintos dos que se encontram na realidade do ensino noturno. Essa forma de pensar é 

apresentada em diversos estudos e documentos oficiais sobre a questão ao discutir o 

currículo integrado, como afirma a pesquisadora: 

 

Quando se fala em currículo integrado e PROEJA, é importante ressaltar que 

o foco deste trabalho é o Ensino Médio, pois é neste nível de ensino que a 

relação entre Educação e Trabalho, entre o conhecimento e a atividade 

prática é tratada mais explicitamente, fato este claramente expresso na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, que destaca como uma das 

finalidades do Ensino Médio a preparação básica para o trabalho e a 

cidadania, para que este possa continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores, bem como a parte que trata dos princípios e fins 

da educação nacional que aponta como uma de suas finalidades o pleno 

desenvolvimento humano, incluindo o preparo do sujeito para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, ressaltando a vinculação entre 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. (BRASIL, 1996). 

É no Ensino Médio que a relação entre conhecimento e a prática de trabalho 

estará mais latente, neste nível da Educação Básica, os elementos mais gerais 

já aprendidos no Ensino Fundamental precisam receber um tratamento mais 

crítico, impulsionando o educando para a construção do conhecimento 

científico, para o domínio teórico-prático do processo produtivo, um domínio 

para além do adestramento e da formação de trabalhadores polivalentes1, 

mas de politécnicos, ou seja, o trabalhador capaz de uma leitura de mundo 

não inocente, que possui visão de totalidade. (SOUZA, 2012. p.8). 

 Apresentamos a seguir o perfil do público presente na realidade PROEJA do 

CEEPSAT que nos possibilitará uma visão mais clara de quem são, os limites que se 
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tem e os desafios que estão postos para estes jovens e adultos que retornam à vida 

escolar em busca de formação e melhoria de vida.  

 Há uma grande dificuldade em analisarmos o papel da Filosofia no Currículo da 

Educação de Jovens e Adultos, pois o currículo integrado como pensado não é ainda 

uma realidade na EJA, o que se implanta e segue no Ensino de Jovens e Adultos acabou 

sendo um amontoado de adaptações daquilo que se tinha definido para o Ensino Médio 

de acordo com as especificidades de uma realidade diurna e no tempo certo, este fato 

levou a que os conteúdos fossem transportados diretamente a esta realidade seguindo 

alguns processos de adaptações sem maiores discussões e sem um processo de 

construção que pudesse ser mais coletivo e com participação dos envolvidos direto 

neste processo, no caso direção, educadores e os próprios alunos.  

 Observamos dois fatos na realidade em que estamos envolvidos que servem para 

ilustrar esse distanciamento entre o pensado e o vivenciado. O primeiro é o fato de que 

os componentes curriculares da Base Nacional Comum foram transpostos sem uma 

efetiva adaptação para a realidade do EJA, a definição dos conteúdos se dá de forma 

aleatória, de acordo com as escolhas de cada professor sem qualquer processo 

interdisciplinar ou diálogo entre as diversas áreas do conhecimento. Ocorre tudo de 

forma solta, vivemos uma realidade em que não existe o papel do coordenador, poucas 

são as reuniões de planejamento e cada professor vai se virando para ministrar sua aula 

e cumprir seu calendário. Uma realidade bem distante daquilo que se pensa com o 

currículo integrado já que este remete a uma ideia de formulação e organização de 

conteúdos a serem ministrados, dentro de uma dada perspectiva metodológica. Como 

diz Frigotto (2007) o currículo integrado defende uma proposta: 

Que considere a unidade de conhecimentos gerais e conhecimentos 

específicos e numa metodologia que permita a identificação das 

especificidades desses conhecimentos quanto à sua historicidade, finalidades 

e potencialidades. Baseia-se, ainda, numa pedagogia que visa à construção 

conjunta de conhecimentos gerais e específicos. (FRIGOTTO, 2007, p. 

1098). 

Outro aspecto relevante se refere ao material didático a ser utilizado que chegou 

à unidade escolar somente ao final de 2014, sendo estes para o triênio 2014, 2015, 2016; 

fornecidos pelo FNDE MEC. Recebida essa primeira remessa deparou-se com o 

problema de que o número de exemplares não foram suficientes para todos os alunos 

matriculados e para todos os módulos.  

 Vivencia-se ainda a inexistência de material específico para as áreas técnicas que 

têm outra forma de aquisição, não chegando pelos programas federais, mas por 
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responsabilidade do Estado, não mais dependendo do PNLD EJA.  No CEEPSAT os 

primeiros manuais chegaram somente em 2015, ou seja, aproximadamente 05 anos após 

a implantação dos cursos e que até o momento não dispõe de material em quantidade 

suficiente a todos os estudantes e nem de todas as disciplinas. No dia-a-dia cada 

professor acaba sendo responsável pela elaboração e preparação de seu próprio material. 

 Há ainda o fato de que esta modalidade é concebida não apenas com o intuito de 

permitir o acesso ao sistema educacional, mas que este seja também um processo de 

formação mais direcionado ao mundo do trabalho e que possa contribuir para o 

desenvolvimento de um projeto de país. Nesta questão a unidade escolar enfrenta 

seríssimos problemas para a inserção no mercado de trabalho, pois vivencia dificuldades 

imensas para a realização dos estágios obrigatórios por falta de preceptores e espaços 

que se disponham a receber os alunos para essa etapa da formação. Todos estes 

elementos criam uma série de particularidades no Ensino PROEJA.  

 Diante esta situação é fundamental pensarmos a Filosofia a partir de outras 

formas, outros jeitos em que ela possa estar neste processo para que não se torne mais 

uma expectativa frustrada que é a realidade que vivenciamos no dia-a-dia nestes espaços 

e com estes jovens e adultos. 
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4 DA FILOSOFIA COMO ENSINO À FILOSOFIA COMO APRENDIZAGEM 

 

 Como a escola enxerga a disciplina de Filosofia? Tem um comprometimento 

com esta ou deixa-a reduzida a um espaço menos significante no conjunto das 

disciplinas formadoras de seu currículo? Como se efetiva a constituição histórica dessas 

formas de subjetivação no seu desenvolvimento? Atrelado a estas questões é 

imprescindível não esquecermos que o modelo de educação presente na escola pública 

neste período encontra-se vinculada às décadas de 80 e 90 e que este acabou por deixar-

se seduzir pelo neoliberalismo. Temos hoje uma escola influenciada por estas ideias 

subordinadas a políticas educacionais que seguem a lógica econômica. Alterou sua 

escala de valores assimilando para si a competição, a concorrência, os padrões de 

excelência etc. Ficou refém de um modelo educativo que se afirma pelo critério da 

utilidade e finalidade prática. Exemplo disso é o questionamento muitas vezes colocado 

sobre para que sirva essa ou aquela disciplina; neste leque quem primeiro sofre tais 

questionamentos é a própria Filosofia. A escola que temos é uma escola voltada à 

transmissão de conhecimentos e saberes que preparem o estudante para atender a um 

determinado modelo de sociedade. (CHAUÍ, 1995, p.13). Ou ainda, a propósito da 

mesma questão como afirma Barroso:  

[...] assiste-se, por isso, à tentativa de criar mercados (ou quase-mercados) 

educativos transformando a ideia de ”serviço público” em “serviços para 

clientes”, onde o “bem comum educativo” para todos é substituído por 

“bens” diversos, desigualmente acessíveis. Sob a aparência de um mercado 

único, funcionam diferentes sub-mercados onde os “consumidores” de 

educação e formação, socialmente diferenciados, veem-lhes serem propostos 

produtos de natureza e qualidades desiguais. (BARROSO, 2005, p.742) 

Nesse contexto chamamos atenção para o fato de que a disciplina de Filosofia 

encontra-se presa àquilo que estabelecem os Parâmetros e Orientações Curriculares 

estando presa um modelo de cidadão de acordo com o que lá se estabelece, fica reduzida 

ao papel de disciplina formadora do cidadão por excelência, daquele que terá espírito 

crítico, senso ético, boa formação e discernimento político.Podemos dizer que à 

filosofia reserva-se a função de ser o baluarte do doutrinamento moral e ético dentro da 

instituição escolar que serve bem à sociedade capitalista e ao estado democrático. 

Esta problemática constitui mais um dos entraves do pensar a Filosofia no 

ensino médio integrado no PROEJA, romper a instrumentalização ditada pelo aparelho 

burocrático do estado e destes mesmos aparelhos retirar a possibilidade de ação para o 

enfrentamento do real. Levantar as implicações deste no cotidiano de nossa prática 
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pedagógica é uma forma de revisão do caráter público do currículo de Filosofia 

desenvolvido em nossas escolas e por complementaridade no próprio sistema 

educacional. De maneira indireta pode-se atribuir à Filosofia o papel de auxiliar “a 

recriação dessa escola como espaço público de decisão coletiva, baseada numa nova 

concepção de cidadania” (BARROSO, 2005, p.746).  

A Filosofia precisa tornar-se juíza de si mesma e de sua prática a fim de 

encontrar novos caminhos para si. É um pensar a prática a partir daquilo que tem como 

espaço e objeto de trabalho. Aqui podemos ainda acompanhar aquilo que sugere Cerletti 

ao dizer que cabe a esta disciplina possibilitar a construção subjetiva sustentando-se em 

elementos objetivos e conjunturais, tendo ela uma dimensão pública (CERLETTI, 2009, 

p.37). 

A Filosofia extrapola a questão da transmissão histórica de conteúdos 

acumulados, sua significação está no fazer o outro participar da construção do 

conhecimento partindo de suas necessidades e dos seus pressupostos. Ela está além do 

privado, vai ao dialógico como possibilidade de construção coletiva de um espaço 

público. Concordamos assim que: 

[...] Ensinar Filosofia é dar um lugar ao pensamento do outro. Não tem 

sentido transmitir “dados” filosóficos (isto é, informação extraída da história) 

como se fossem peças de uma loja de antiguidades com a qual os jovens não 

teriam qualquer relação. Não há sentido em tentar transmiti-los sem vivificá-

los no perguntar dos alunos. A lógica do antiquário filosófico, que atesoura 

joias para oferecê-las a alguns poucos privilegiados, emudece o filosofar e 

mutila sua dimensão pública.  

A Filosofia não é uma questão privada, ela se constrói no diálogo. Ensinar 

significa retirar a Filosofia do mundo privado e exclusivo de uns poucos para 

colocá-la aos olhos de todos, na construção coletiva de um espaço público. 

Por certo, em última instância, cada um escolherá se filosofa ou não, mas 

deve saber que pode fazê-lo, que não é um mistério insondável que apenas 

alguns atesouram. E, nisso, o professor tem uma tarefa fundamental em 

estimular a vontade. (CERLETTI, 2009, p.87) 

 Toma-se o aprender Filosofia como experiência do pensar, como criação de 

conceitos como aponta Deleuze e Guattari (1992, p.13). Silvio Gallo em uma de suas 

últimas obras destinada ao ensino de Filosofia chega a expor que opta basicamente por 

essa perspectiva por duas razões 

Primeiro, por sua generalidade: ela é aplicável a toda e qualquer filosofia 

produzida ao longo da história e, portanto, afirma a diversidade das filosofias. 

Segundo, por seu caráter criativo: ao considerar a filosofia como uma 

atividade de pensamento, não faz sentido ensinar filosofia como um desfile 

de ideias a serem assimiladas ou decoradas. Ao contrário o sentido de ensinar 

filosofia está em tornar possível sua prática, por meio do aprendizado daquilo 

que foi praticado pelos filósofos na história. (GALLO, 2014, p.8) 
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A Filosofia é a experiência mesmo da construção de conceitos sendo traçado 

para isso etapas que possibilitem a experiência do pensamento e no pensamento como 

processo de aprendizagem. Estas etapas seriam segundo Gallo a sensibilização, a 

problematização, a investigação e a conceituação. Como diz: 

com a realização desse movimento do pensamento em quatro etapas, 

objetiva-se um contato vivo, pulsante e inquietante com a Filosofia. Mais que 

nos dar respostas prontas, esse movimento nos coloca em uma busca 

incessante e permanente. (GALLO, 2014, p.10) 

Uma questão que emerge dessa visão é o fato de que o pensar está vinculado à 

aprendizagem e não ao ensino e que, portanto, não se poderia “ensinar a pensar”. Isso 

ocorre porque pensar é da ordem da subjetividade, envolve o sujeito que neste caso é o 

foco de tal ação.  

Deleuze em sua obra, “Proust e os Signos”, nos chama atenção para o fato de 

que a Filosofia pressupõe uma “boa vontade de pensar, um desejo, um amor natural pela 

verdade” e que isso constitui um erro, pois, 

...a verdade não é descoberta por afinidade, nem com boa vontade, ela se trai 

por signos involuntários.  

O erro da filosofia é pressupor em nós uma boa vontade de pensar, um 

desejo, um amor natural pela verdade. A filosofia atinge apenas verdades 

abstratas que não comprometem, nem perturbam. "As ideias formadas pela 

inteligência pura só possuindo uma verdade lógica, uma verdade possível, 

sua seleção torna-se arbitrária”. Elas são gratuitas porque nascidas da 

inteligência, que somente lhes confere uma possibilidade, e não de um 

encontro ou de uma violência, que lhes garantiria a autenticidade. As ideias 

da inteligência só valem por sua significação explícita, portanto 

convencional. Um dos temas em que Proust mais insiste é este: a verdade 

nunca é o produto de uma boa vontade prévia, mas o resultado de uma 

violência sobre o pensamento. As significações explícitas e convencionais 

nunca são profundas; somente é profundo o sentido, tal como aparece 

encoberto e implícito num signo exterior.  

À ideia filosófica de "método" Proust opõe a dupla ideia de "coação" e 

"acaso". A verdade depende de um encontro com alguma coisa que nos força 

a pensar e a procurar o que é verdadeiro. O acaso dos encontros, a pressão 

das coações são os dois temas fundamentais de Proust. Pois é precisamente o 

signo que é objeto de um encontro e é ele que exerce sobre nós a violência. O 

acaso do encontro é que garante a necessidade daquilo que é pensado. 

Fortuito e inevitável como diz Proust. "E via nisso a marca de sua 

autenticidade. Não procurara as duas pedras em que tropeçara no pátio”. O 

que quer aquele que diz "eu quero a verdade"? Ele só a quer coagido e 

forçado. Só a quer sob o império de um encontro, em relação a determinado 

signo. Ele quer interpretar, decifrar, traduzir, encontrar o sentido do signo. 

(DELEUZE, 2003, p.15) 

 

 A questão filosófica do ensino de Filosofia é uma constante interrogação. 

Mesmo quando concebemos um método, um plano de ação este sempre estará sujeito a 

acontecimentos imponderáveis, pois ele vincula-se a uma ação direcionada a sujeitos e 

sujeitos são a potência em si pelas vias de suas subjetividades. Não temos garantias de 
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que o pensado será efetivamente o alcançado, daí nossa opção em tomarmos a Filosofia 

e o seu desenvolvimento como sendo este processo da construção de conceitos, nisto 

encontra-se o seu início e fim, ela começa e termina em si e no processo de criação, ou 

para utilizarmos um conceito deleuziano é e se consolida como imanência 

permanentemente.  

 Pensar a Filosofia como uma mera atividade acadêmica que se aplica ao ensino 

médio, como se fosse uma atividade para a profissionalização ou uma mera 

instrumentalização para saberes outros desligados daquilo que é a vida em seus 

“acontecimentos e em suas singularidades” presente nos seres comuns, deixa a Filosofia 

sem significado, transforma-a em um conhecimento qualquer, marginalizado, abstrato e 

vazio de sentido que não se encaixa na vida das pessoas. Há aqui um problema de 

reputação sobre o papel da Filosofia, pois uma opção não exclui a outra. A Filosofia 

pode tranquilamente está aberta a distintas e diferentes formas de presença sobre a vida 

das pessoas. Esta enquanto atividade filosófica tem uma natureza múltipla, como afirma 

Silva: 

Não há nada que nos obrigue a exigir que a Filosofia seja uma atividade 

voltada para a vida concreta, ou que a proíba de ser abstrata e de preocupar-se 

com difíceis questões técnicas. Não há nada que a impeça de ser um assunto 

de especialista, restrito a poucos indivíduos – assim como acontece, por 

exemplo, com as ciências. Por outro lado não há nada que possa obrigá-la a 

restringir-se a isso, nem que possa impedi-la de ser outras coisas – de ser, por 

exemplo, uma atividade voltada para a vida, ou para a busca da felicidade e 

da melhoria da experiência pessoal, e de ser acessível a qualquer pessoa, e 

não apenas aos filósofos profissionais. Da mesma maneira, não há nada que 

nos permita negar que o jogo de linguagem da Filosofia acadêmica seja uma 

forma legítima de praticar a Filosofia. Mas também não há nada que permita 

aos praticantes dessa forma de Filosofia negar que seja possível praticá-la de 

outra forma – com outros estilos textuais, por exemplo. (SILVA, 2012, p. 

200) 

Há sempre em evidência a questão de qual o lugar da Filosofia, esta questão é 

um tanto maniqueísta, pois sempre se afirma um lugar em detrimento do outro, parte-se 

do pressuposto de que a afirmação é a negação do outro. Afinal, qual o lugar da 

Filosofia: a cátedra, a universidade ou os espaços de existência do indivíduo? Em que 

momento esta questão se coloca? Que resposta pode-se ter ao longo da história do 

pensamento filosófico? E por fim, que consensos podemos construir como 

possibilidades para um ensino de Filosofia que seja significativo àqueles a quem ela se 

destina? (SILVA, 2005, p.79) 

Para entendermos de maneira mais aprofundada o que leva a Filosofia a essa 

reputação dividida e duvidosa de que não exista uma Filosofia em espaços que não 

sigam um determinado ritual acadêmico, que não siga um método previamente 
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consolidado e aceito pelos pares filósofos é que precisamos voltar à própria história da 

Filosofia e ao seu desenvolvimento ao longo dos tempos.  

Essa visão é um constructo de todo um período que firma-se como uma verdade 

no próprio pensamento filosófico, contudo, pode e precisa ser revista para que tenhamos 

outros encontros da Filosofia com os seres que a ela se vinculam mesmo não sabendo, 

que possam na sua prática encontrar sentidos sem as peripécias e necessidades de 

justificativas abstratas ou demasiadamente intelectualizadas que lhes tiram o sentido da 

Filosofia. Aqui mais uma vez nos apossamos do pensamento deleuziano que não via na 

Filosofia um conhecimento acima dos demais, superior ou inferior, mas sim diferente. 

Pensar uma Filosofia da diferença é uma preocupação posta e constitui centralidade em 

uma de suas obras, em “Diferença e Repetição”. (DELEUZE, 2005).  

Historicamente a Filosofia sempre se deparou com essa divisão, com essa briga 

interna, coloca-se aí a disputa por um modelo de conhecimento e a submissão de um 

modo a outro como sendo um superior e outro inferior. Encontramos esta problemática 

desde a origem filosófica, na disputa entre Heráclito e Parmênides, no problema 

Socrático e sua disputa com os Sofistas, na modernidade com a questão dialética tendo 

de um lado o modelo idealista hegeliano e no seu oposto a dialética materialista até 

alcançarmos a contemporaneidade onde viveremos divisões inúmeras acerca de qual 

modelo filosófico deve prevalecer, todos sempre em busca da verdade e da consumação 

de um modelo como sendo portador desta.  

A Filosofia mantém permanente esta dualidade, como bem afirma Sergio Pereira 

da Silva: 

Atualmente, este fenômeno revela-se ora através de um utilitarismo ou 

pragmatismo que beira às raias de um senso comum vulgarizado, ora uma 

erudição estéril, asséptica e pernóstica que, sob o álibi de alguma alteridade 

epistemológica, constrói uma clausura reprodutora da fragmentação do saber. 

Na primeira perspectiva, é muito comum um discurso “filosófico” referindo-

se aos problemas imediatos, no limite de sua imediaticidade; na segunda, 

uma filosofia catedrática, ensimesmada e – por que não dizer? – 

epistemologicamente arrogante. (SILVA, 2005, p.71) 

 

 Pretendemos construir um trabalho com a disciplina que fuja dessa disputa e que 

vá de encontro àquilo que Deleuze (1998) criticou em sua obra “Diferença e Repetição” 

que era a produção filosófica mediante divisões do ser estando este elemento presente 

deste Parmênides com a distinção entre o Ser e o Não-Ser, perpassando pela dicotomia 
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platônica, chegando à dialética hegeliana, à dialética materialista, e assim seguidamente 

a outros sistemas de pensamentos.  

O verdadeiro método filosófico não deve permitir-se absolutamente nenhuma 

divisão do sentido do Ser por distribuições categoriais, nenhuma 

aproximação do seu movimento por recortes formais preliminares, por mais 

refinados que sejam. É preciso pensar “juntas” a univocidade do Ser e a 

equivocidade dos entes (a segunda sendo apenas a produção imanente da 

primeira), sem a mediação dos gêneros e das espécies, dos tipos ou dos 

emblemas, em suma: sem categorias, sem generalidades. (BADIOU, 1997, 

p.48). 

Deleuze quer o múltiplo, o diferente, o que varia. Sua Filosofia é da 

multiplicidade, foge do dialético e rompe com o predomínio deste no pensamento 

filosófico, criando novas formas. Há um intuitivo que permeia seu pensar, segundo 

Badiou (1997), é o próprio trabalho do seu pensamento.  

Pretendemos produzir dessa forma uma Filosofia que fuja a esta tradição 

ocidental tão arraigada no sistema de ensino e que chega ao PROEJA de maneira tão 

solidificada. Buscamos uma Filosofia que como diz Gallo, atente para as miríades de 

detalhes da sensibilidade; que em lugar de buscar a contemplação do sol, divirta-se com 

as múltiplas possibilidades do teatro de sombras no interior da caverna. (GALLO, 2003, 

p.31). 

 

4.1 – A FILOSOFIA COMO APRENDIZAGEM – UMA PROPOSTA 

 

Ao tratarmos da disciplina Filosofia no PROEJA buscamos um caminho de 

abordagem que, de antemão, para ser efetivo necessita fazer opções, mesmo que estas 

deixem lacunas ou pareça em alguns momentos excluir possibilidades. Essa necessidade 

se dá principalmente em função da extensa produção sobre o tema e das diversas teorias 

e proposições construídas ao longo da própria História da Filosofia e do ensino da 

Filosofia. O primeiro desafio é assim delimitarmos um novo ponto de partida e autores 

que apontem para outra forma de vê a Filosofia, que tenha em seu pensamento outras 

rotas para apresentar sobre a presença da Filosofia no Currículo. Como afirma Silvio 

Gallo 

A filosofia é, possivelmente, o campo de saber mais plurívoco e, portanto, 

aberto e suscetível de muitos equívocos. Não se pode falar em ‘filosofia’ de 

forma geral, sem dizer de que filosofia falamos. Da mesma maneira, não se 

pode falar em ‘ensinar filosofia’ como se se tratasse de algo geral e universal. 

[...]. Ora, se são múltiplas as filosofias, se são variados os estilos do filosofar, 

múltiplas e variadas são também as perspectivas do ensinar a filosofia e o 

filosofar. Assim, quando tratamos do ensino de filosofia é necessário que 
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tomemos uma posição, que nos coloquemos no campo de uma determinada 

concepção de filosofia. E, fundamental, que deixemos isso claro; que 

evidenciemos a posição filosófica com base na qual pensamos e ensinamos. 

(GALLO, 2012, p.17) 

Necessitamos ter claro uma visão ou escolha conceitual para não nos perdermos 

nas diversas trincheiras existentes e tornar a Filosofia uma disciplina sem significado ou 

acreditar que esta ocupe posição de destaque em relação a outros conhecimentos. 

Fugimos da hierarquização das ciências aos moldes positivistas. Partimos aqui daquilo 

que nos apresenta Deleuze e Guattari em sua obra “O Que é Filosofia” quando os 

autores chamam atenção para o fato de que esta questão muitas vezes esteve formulada 

“de maneira muito indireta ou oblíqua, demasiadamente artificial, abstrata demais” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2010, p.07). Postulam que tal questão se coloca mais clara 

e nítida na velhice, entretanto para estes não é dada a possibilidade de aspirarmos tal 

estatuto, pois já é chegada a hora de se perguntar o que é a Filosofia? Esta questão já 

tem, segundo o mesmo, resposta e seria a de que “a Filosofia é a arte de formar, de 

inventar, de fabricar conceitos” (DELEUZE & GUATTARI, 2010, p.08).   

Deleuze e Guattari (2010) localizam este processo diretamente vinculado ao 

mundo grego e seu atrelamento ao sentido de “amigo” e como uma tarefa que se dá 

entre estes. Os conceitos prescindem “de personagens conceituais que contribuam para 

sua definição”. O filósofo é aquele que cria conceitos por meio da Filosofia que seria 

sua relação com a sabedoria. Citando Nietzsche os autores afirmam que este determina a 

tarefa da Filosofia ao escrever que  

Os filósofos não devem mais contentar-se em aceitar os conceitos que lhe são 

dados, para somente limpá-los e fazê-los reluzir, mas é necessário que eles 

comecem por fabricá-los, persuadindo os homens a utilizá-los. (NIETZSCHE 

apud DELEUZE e GUATTARI, 2010, p.08). 

O filósofo é um criador de conceitos, vive a desconfiar de tudo que não tenha 

sido ele mesmo a criar e a Filosofia pode assim ser tomada como “um conhecimento por 

puros conceitos”, todavia numa perspectiva nietzschiana jamais conheceríamos por 

conceitos que tivéssemos nós próprios os criado. O que é o conceito então? Como ele se 

dá? A resposta a este questionamento vem do próprio Deleuze, diz ele: 

O conceito é um incorporai, embora se encarne ou se efetue nos corpos. Mas, 

justamente, não se confunde com o estado de coisas no qual se efetua. Não 

tem coordenadas espaço-temporais, mas apenas ordenadas intensivas. Não 

tem energia, mas somente intensidades, é anergético (a energia não é a 

intensidade, mas a maneira como esta se desenrola e se anula num estado de 

coisas extensivo). O conceito diz o acontecimento, não a essência ou a coisa. 

É um Acontecimento puro, uma becceidade, uma entidade: o acontecimento 

de Outrem, ou o acontecimento do rosto (quando o rosto por sua vez é 

tomado como conceito). (DELEUZE, 1992, p.32). 
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Pretendemos uma Filosofia em termos de multiplicidade, pensar que 

é na articulação intrínseca do múltiplo que o sentido se produz, este múltiplo se faz 

presente naqueles que participam deste processo educativo e que traz consigo suas 

singularidades, suas diversidades. Trazem e vivem uma multiplicidade presente em si 

que produz sentido e valor alcançando assim a própria Filosofia que traz consigo e/ou se 

forma neste acontecimento. Uma Filosofia da Imanência a partir da própria imanência. 

É movimento e é movente, é acontecimento que nunca se firmará como acontecido 

porque sempre será por vir. Em síntese: 

A filosofia deve se constituir como a teoria do que fazemos, não como a 

teoria do que é. O que fazemos tem seus princípios; e o Ser só pode ser 

apreendido como objeto de uma relação sintética com os próprios 

princípios daquilo que fazemos. (DELEUZE apud ROCHA, 2010, p.14). 

 

[...] a imanência é pura, ou a si, em lugar da imanência à consciência. Pelo 

caráter fundamental da imanência – ela não remete a um objeto, não pertence 

a um sujeito – seu ser é imanente só a si próprio, e está sempre em 

movimento. (ROCHA, 2010, p.16). 

 

Buscamos uma Filosofia que opere a partir do movimento, este movimento será 

encontrado naquilo que traz o próprio aluno, marcado pelas singularidades de suas 

vidas, com todas as suas peculiaridades. Queremos uma Filosofia que se construa a 

partir destes elementos marcantes em suas experiências de vida, em suas expectativas, 

em seus medos, em suas angústias, em seus desejos, em suas felicidades onde: 

Cada sujeito exprime o mundo de um certo ponto de vista. Mas o ponto de 

vista é a própria diferença, a diferença interna e absoluta. Cada sujeito 

exprime, pois, um mundo absolutamente diferente e, sem dúvida, o mundo 

expresso não existe fora do sujeito que o exprime (o que chamamos de 

mundo exterior é apenas a projeção ilusória, o limite uniformizante de todos 

esses mundos expressos). Mas o mundo expresso não se confunde com o 

sujeito: dele se distingue exatamente como a essência se distingue da 

existência e inclusive de sua própria existência. Ele não existe fora do sujeito 

que o exprime, mas é expresso como a essência, não do próprio sujeito, mas 

do Ser, ou da região do Ser que se revela ao sujeito (DELEUZE, 2006, p.40-

41). 

Queremos a possibilidade de uma Filosofia da multiplicidade para que se faça 

nestes espaços uma Filosofia significativa e atrelada ao imanente. Pretendemos uma 

aprendizagem filosófica que encontre linhas de fuga daquilo em que há muito se 

transformou a Filosofia no espaço escolar, uma repetição constante de lições de História 

da Filosofia ou História do Pensamento de determinados autores, como apresentamos 

anteriormente no capítulo 2 ao tratar do percurso da Filosofia em nossa História da 

Educação. Que a Filosofia seja uma “constante atenção ao mundo e ao tempo presente, a 

busca dos pequenos detalhes que são o que de fato importa” (GALLO, 2003. p.31). 
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Pensar a Filosofia como uma janela que se abre para uma paisagem que não 

sabemos qual seja, embora estejamos dentro da casa que é nossa capacidade de pensar, 

de refletir, de sentir, de imaginar e de alguma maneira ter o controle desta condição que 

é estar dentro da casa, ao abrirmos estas janelas nunca saberemos aonde nossos olhos 

chegarão e nem o que eles enxergarão. E mais, cada um olhará de maneira distinta, cada 

um verá coisas muito particulares que jamais teremos condições de organizarmos a 

partir de uma metodologia, de um programa, de um plano de curso. Estes recursos são 

simples norteadores para o nosso pensar, para o nosso refletir, para o nosso conceituar. 

Seguimos aqui Deleuze, quando inspirado em Nietzsche busca uma inversão do 

platonismo abandonando as formas puras, a ideia perfeita para atentar-se às nuances do 

sensível, daquilo que está no escuro da caverna e não do luminoso pelos raios do sol. 

(GALLO, 2003. p.31). 

Para que isso se dê temos que trazer para os espaços de aprendizagem os 

acontecimentos que permeiam a vida das pessoas que nestes processos encontram-se 

envolvidas, criar possibilidades para que se suscitem acontecimentos onde eles parecem 

não existir. Acreditamos que estas condições favoreçam o aparecimento de 

determinados signos e que a aprendizagem se dê. Como pontua Deleuze 

Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que 

aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela 

assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um estudante pode 

tornar - se repentinamente "bom em latim", que signos (amorosos ou até 

mesmo inconfessáveis) lhe serviriam de aprendizado? Nunca aprendemos 

alguma coisa nos dicionários que nossos professores e nossos pais nos 

emprestam. O signo implica em si a heterogeneidade como relação. Nunca se 

aprende fazendo como alguém, mas fazendo com alguém, que não tem 

relação de semelhança com o que se aprende. (DELEUZE, 2003, p.21). 

Por estes meios abriremos possibilidades de escapar dos diversos controles 

existentes, mesmo que estes acontecimentos pareçam simples, eles são fundamentais 

como linhas de fuga e como forma de nos envolvermos numa dimensão de mundo 

enquanto educadores que contribuem no processo formativo destes que se encontram 

conosco no espaço da escola não mais como lugar de ensino, mas de permanente 

aprendizagem.  
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5 PISTAS PARA UMA OUTRA METODOLOGIA NA ABORDAGEM DA 

FILOSOFIA NO PROEJA 

 

 Considera-se que no PROEJA é importante extrapolar a formação técnica para 

entrar o ensino de Filosofia, este que pode oferecer contribuição importante na 

formação dos alunos. Conforme os cadernos da EJA é importante uma educação que 

seja além da técnica, transformadora da sala de aula em um espaço de reflexão 

(GROKORRISKI, 2009). 

Contudo, os alunos chegam à sala de aula com certa ansiedade de se capacitar 

tecnicamente, desconsiderando a educação humanizada, preferindo funções repetitivas 

que não necessitem um ato reflexivo. 

Entende-se que a formação profissional não visa produzir mão de obra eficiente 

ao mercado, visando o aparato técnico sendo possível a formação de um sujeito crítico, 

que ajude a construir a sociedade, sem que seja considerado um mero instrumento de 

produção (GROKORRISKI, 2009). 

Tem-se a seguinte posição: 

A inserção da disciplina de Filosofia parece justificar-se pelas razões 

apresentadas, no entanto deve-se atentar para que não haja uma 

instrumentalização da Filosofia, ou seja, tomá-la como meio para se atingir 

um objetivo e não considerá-la como um fim em si mesmo. Seria criticável 

tentar justificar a Filosofia apenas por sua contribuição como um 

instrumental para a cidadania. Mesmo que pudesse fazê-lo ela nunca deveria 

ser limitada a isso. Muito mais amplo é, por exemplo, seu papel no processo 

de formação geral dos jovens (BRASIL, 2006,  p.25). 

Desempenha a Filosofia um papel importante na educação do sujeito e o alicerce 

do PROEJA deve se dar com base nas reflexões sobre os protagonistas desta 

modalidade (GROKORRISKI, 2009). Sujeitos que acompanham assim um projeto de 

educação para a autonomia, que supere a mera capacitação técnica e esteja a serviço da 

realização do destes. 

O papel da filosofia é bastante discutido quanto à sua conveniência e ferramenta 

de inserção social. Não há para os alunos do PROEJA metodologia específica aos 

conteúdos de Filosofia, em que se deve entender que a EJA deve contribuir para a 

formação de uma identidade nacional forte, que não reduza a autonomia do indivíduo 

frente aos vícios da sociedade (SANTOS& CHAGAS, 2011). 



62 

 

A proposta do PROEJA é fomentar a integração entre trabalho, ciência, 

tecnologia, humanismo e cultura geral na formação do indivíduo que se encontre no 

campo da EJA, sendo de suma importância que se desenvolva um intercambio 

conceitual e prático de modo a haver construção do sentimento de cidadania. 

No PROEJA é importante que os alunos tenham uma formação humana 

integrada com horizonte para uma educação profissional emancipadora. Assim, o 

Documento Base do PROEJA destaca que um dos aspectos fundamentais que garantem 

o direito de jovens e adultos de aprender se dá no romper com a dualidade estrutural da 

educação brasileira, opondo a cultura geral, técnica, formação humanista e profissional. 

Deste modo, deve a Filosofia assumir a perspectiva da práxis contribuindo para 

formação humana integral do estudante do PROEJA, na sua integração social, 

compreendendo que o mundo do trabalho não se resume a ele. 

Nossa proposta é que a Filosofia consiga encontrar sua rota de fuga e para isso 

estruturamos um trabalho de pesquisa que pudesse nos oferecer pistas de como isso 

poderia vir a acontecer. Esperamos alcançar  

As multiplicidades (que) se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de 

fuga ou de desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se 

conectarem às outras. O plano de consistência (grade) é o fora de todas as 

multiplicidades. A linha de fuga marca, ao mesmo tempo, a realidade de um 

número de dimensões finitas que a multiplicidade preenche 

efetivamente...(DELEUZE & GUATTARI, 1996, p.17). 

A seguir apresentamos os resultados desta pesquisa e os principais elementos 

que nos levaram à proposição de uma metodologia para a Filosofia que pudesse ter 

como centro gerador os próprios estudantes e suas condições. É a partir destes dados 

que acreditamos ser a Filosofia da imanência uma destas rotas. 

 Apresentamos diversas tabelas referentes aos dados coletados durante a pesquisa 

por meio dos quais mostramos que estes refletem no seu todo aquilo que já é bastante 

discutido e conhecido através dos dados do PNAD que há anos vem coletando e 

analisando a situação e problemática da EJA no país juntamente com outros organismos 

e autores que se dedicam a este estudo.  

Dentre alguns aspectos percebemos que estes estudantes trazem consigo aquilo 

que se denominam marcas históricas como reveladoras da complexidade de suas 

trajetórias, são histórias de vidas similares, reveladoras de uma coletividade. (SANTOS 

& CHAGAS, 2011, p.01). Essas marcas é o que denomina Arroyo de “trajetórias e 
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identidades coletivas” que trazem em suas vidas e histórias as mesmas marcas, “...são 

pobres, desempregados, na economia informal, negros, nos limites da sobrevivência. 

São jovens e adultos populares”. (ARROYO apud SANTOS & CHAGAS, p.01). 

 Ao partirmos desta forma de conceituar e descrever os estudante da EJA, não 

podemos desconsiderar e deixar de chamar atenção para a questão sobre a legitimidade 

de se falar pelos outros. Questão esta levantada muito claramente em diálogo de 1972 

entre M. Foucault e G. Deleuze numa conversa intitulada “Os intelectuais e o poder” 

presente na obra “Microfísica do Poder”.  Estas reflexões surgem no contexto de uma 

discussão sobre a relação entre prática e teoria não somente nos seus aspectos 

intelectuais, mas principalmente sobre a estruturação de um novo conceito de 

representação.  Segundo o próprio Deleuze foi Foucault quem primeiro mostrou sobre 

esta “indignidade de se falar pelos outros”: 

A meu ver, você [Foucault] foi o primeiro a nos ensinar – tanto em seus 

livros quanto no domínio da prática – algo fundamental: a indignidade de 

falar pelos outros. Quero dizer que se ridicularizava a representação, dizia-se 

que ela tinha acabado, mas não se tirava a consequência desta conversão 

“teórica”, isto é, que a teoria exigia que as pessoas a quem ela concernissem 

falassem por elas próprias. (FOUCAULT, 1979, p.72). 

 Neste diálogo fica evidente a necessidade de uma nova forma de engajamento 

intelectual sem que este fosse ou se colocasse como aquele que diz a verdade aos sem 

verdade, ou seja, as massas, os analfabetos, os despossuídos, em nosso caso se aplica 

aos estudantes da EJA. 

Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não 

necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito 

melhor do que eles; e elas o dizem muito bem. Mas existe um sistema de 

poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber. Poder que não se 

encontra somente nas instâncias superiores da censura, mas que penetra 

muito profundamente, muito sutilmente em toda a trama da sociedade. Os 

próprios intelectuais fazem parte desse sistema de poder, a “ideia” de que 

eles são agentes da “consciência” e do discurso também faz parte desse 

sistema. O papel do intelectual não é mais o de se colocar “um pouco na 

frente ou um pouco de lado” para dizer a muda verdade de todos; é antes o de 

lutar contra as formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o 

objeto e o instrumento; na ordem do saber, da “verdade”, da “consciência”, 

do discurso. (FOUCAULT, 1979, p.71). 

 Vivenciamos neste processo de pesquisa a questão de como dar voz a estes 

estudantes sem se colocar no lugar deles e sem falar por eles, uma questão posta pelo 

próprio Deleuze quando diz: 

Então, como chegar a falar sem dar ordens, sem pretender representar algo ou 

alguém, como conseguir fazer falar aqueles que não têm esse direito, e 

devolver aos sons o seu valor de luta contra o poder? (DELEUZE apud 

PATROCÍNIO, p.08).  
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 É nesta encruzilhada que o próprio autor nos dá pistas para o desenvolvimento 

de uma atividade docente com a Filosofia por meio das linhas de fuga permitindo-nos 

uma abordagem da Filosofia como aprendizado que acontece de forma involuntária, por 

meio daquilo que foi trazido com os próprios estudantes.  

 Buscamos construir um conhecimento desse público de forma que ele próprio 

nos dissesse quem é, de onde vem e com que desejos retornam à escola, ao mesmo 

tempo nos deram as condições para se pensar um metodologia no desenvolvimento da 

disciplina que pudesse ser mais ativa e diretamente vinculada aos próprios estudantes 

enquanto protagonistas de sua aprendizagem. 

 Vejamos então o que nos trazem os dados coletados neste trabalho. 

 

5.1 ESTUDANTES MATRICULADOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 

 

 Neste primeiro quadro apresentamos os dados relativos a matrículas e total de 

alunos presentes nos cursos noturnos do PROEJA Adélia Teixeira no período do 

segundo semestre de 2016 (Tabela 1). Estes números apontam muito claramente que há 

uma boa demanda pelos cursos técnicos, que há significativa desistência nestes cursos 

refletindo aquilo que ocorre nacionalmente, mas que apesar disso os mesmos muito tem 

contribuído para a alteração de uma realidade de exclusão e pouco acesso de 

determinadas camadas sociais ao processo educativo. Estes elementos se confirmam nos 

dados obtidos e apresentados no PNAD 2012 quando apontou que as matrículas na 

educação profissional têm aumentado significativamente.  

 

Tabela 1 - Total de Matriculados no Segundo Semestre de 2016 

Curso Mod. I Mod. II 

Mod. 

III 

Mod. 

IV Mod. V 

Total 

p/curso 

Téc. em 

Enfermagem 
38 31 22 16 21 128 

Téc. Segurança do 

Trabalho 32 22 21 33 13 121 

Total p/ Módulo e 

Geral 70 53 43 49 34 249  
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 No caso do CEEPSAT uma realidade que nos chamou bastante atenção foi a 

questão de gênero, pois destoa bastante da realidade nacional em que o número de 

matrículas por sexo é relativamente próximo e embora tenha sofrido alterações desde 

2002 quando passou a acompanhar estes números, a variação não é tão alta.  

Os dados mostram que, em ambos os sexos, as matrículas crescem de forma 

significativa, sendo que uma mudança ocorre em relação à participação por 

gênero. Enquanto a participação das mulheres representava 48,4% da 

matrícula de 2002, passa a representar 53,5% da matrícula de 2012. (PNAD, 

2012, p.57) 

 Vejamos que os dados estão relativamente próximos nacionalmente, contudo no 

CEEPSAT essa situação é bastante díspare, com grande presença feminina em seus 

cursos.  Em ambas as turmas entrevistadas o percentual de mulheres chegou a 

aproximadamente 70% do total de estudantes da amostragem com que trabalhamos. 

Esta realidade pôde inclusive ser verificada em um segundo momento. No início deste 

ano de 2017 fizemos um novo levantamento sobre a presença feminina na escola nos 

cursos do primeiro módulo e constatamos que a realidade não apenas prevaleceu como 

acentuou-se.  Neste segundo momento de levantamento no curso de enfermagem 

tínhamos novamente a maior concentração de mulheres chegando a 88,5% do total de 

matriculados no primeiro módulo e 53,12% de matriculadas em segurança do trabalho. 

Em números gerais o percentual de mulheres no primeiro módulo destes cursos chega 

71,64% de mulheres, portanto verifica-se muito claramente que o sexo feminino segue 

predominante e crescente na realidade do PROEJA do CEEPSAT. A seguir a tabela 2 

que evidencia tais conclusões. 

 

Tabela 2 – Entrevistados por Curso e Gênero- 2º Semestre de 2016 e 1º Semestre de 

2017 

Curso 

Nº de 

entrevistas 

por curso 

II 

Semestre 

2016 

Masculino Feminino 

Nº de 

entrevistas 

por curso I 

Semestre 

2017 

Masculino Feminino 

Téc. em 

Enfermagem 
17 4 13 35 4 31 

Téc. 

Segurança 

do Trabalho 

19 7 12 32 15 17 

Total              36 11 25 67 19 48 
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 A questão de gênero não foi algo pensado e previsto neste processo de pesquisa, 

mas emergiu de maneira que apresentamos como mais um subsídio a ser observado 

visto que em ambos os curso a realidade se repete. No Módulo I do curso técnico em 

enfermagem a presença é majoritariamente feminina, algo que pode ser justificado por 

se tratar de uma profissão em que sempre predominou as mulheres
10

, contudo no curso 

de técnico em segurança do trabalho a realidade se repete mesmo não tendo este um 

perfil histórico que o remetesse para o predomínio feminino como o curso de 

enfermagem.  

 Em nossa pesquisa verificamos que no curso de enfermagem a relação é de três 

para um, do total de dezessete entrevistas realizadas no segundo semestre de 2016, 13 

eram mulheres e apenas 04 homens. No curso de segurança do trabalho, apesar de 

predominar o sexo feminino a relação de disparidade é menor, de um grupo de 

dezenove entrevistados doze eram mulheres e sete homens. Ou seja, em ambos os 

cursos temos presença predominantemente feminina. Considerando o total de 

entrevistas a média na realidade do CEEPSAT será bem acima da nacional, pois do total 

de 36 estudantes tivemos 26 mulheres e 11 homens chegando a um percentual de 

presença feminina de 69,44% e homens 30,55% quando segundo dados do PNAD até 

2012 o total de mulheres naquele ano chegou a 53,5% da matrícula no EJA. (PNAD, 

2014, p.57). 

 Nestes números percebemos que a procura feminina pela escolarização é uma 

realidade e esta revela diversas facetas históricas que aqui não cabe discutir, mas 

ressaltamos como elementos a serem observados. Trata-se de diferentes sujeitos, em 

diferentes condições sociais e, portanto, singularidades diversas.  

 Em conversas informais muitas destas mulheres falando sobre as razões pelas 

quais retornaram à escola, colocam como elemento central a busca por melhores 

condições de vida e também por estarem em busca de viverem mais livres da 

dependência de seus companheiros. Um fato que chamou bastante atenção foi a fala de 

algumas alunas que disseram não estudar antes por terem engravidado e os 

companheiros não aceitarem que estudassem. Muitas delas estão de volta por que se 

separaram destes companheiros e agora buscam recuperar aquilo que perderam. Essa 

mesma questão reaparece quando se pergunta o por quê de terem abandonado os 

                                                 
10 - Essa realidade pode ser verificada em estudo realizado pelo Conselho Federal de Enfermagem – 

CONFEN que apontou ser predominantemente feminina a equipe de profissionais nesta área, estando 

composta por 84,6% de mulheres. (http://www.cofen.gov.br/pesquisa-inedita-traca-perfil-da-

enfermagem_31258.html acesso em 11/02/2017). 

http://www.cofen.gov.br/pesquisa-inedita-traca-perfil-da-enfermagem_31258.html
http://www.cofen.gov.br/pesquisa-inedita-traca-perfil-da-enfermagem_31258.html
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estudos anteriormente, uma das razões presente na fala de várias alunas é que pararam 

porque engravidaram-se e por ciúmes dos maridos.  

 Estes são elementos que aponta o quanto de machismo e dominação masculina 

estão presentes em nossa sociedade. Foi colocado aqui como forma de ilustrar aquilo 

que muitos de nós enquanto educadores sabemos, mas muitas vezes não trazemos para a 

realidade de sala de aula, como se estes fossem problemas do “mundo lá fora”. 

 Em termos gerais observamos que no conjunto de entrevistas no curso de 

Técnico em Enfermagem, a presença feminina chegou a 76,4% e a masculina a 23,6%; 

no curso de Segurança do Trabalho o percentual reduz um pouco, mas se mantêm na 

ordem de 63,2% para a presença feminina e 36,8% para a presença masculina.  

 Outra questão presente em nossa pesquisa para conhecimento destes estudantes 

do PROEJA foi a questão do abandono escolar principalmente porque lidamos aqui com 

sujeitos que estão hoje nestes cursos porque deixou em algum momento a vida escolar 

por motivos diversos e agora retorna em busca de sua continuidade.  

 O abandono dos cursos está presente ao longo de todos os módulos, sendo este 

mais acentuado no primeiro módulo. Segundo dados oficiais do PNAD, em 2007 eram 

de 42,7% (PNAD, 2007) a taxa de abandono na EJA, número que vem tendo quedas 

ano após ano. É uma taxa de abandono que se comparada aos estudantes com idade 

entre 14 e 17 anos representa um grande desastre em termos de permanência, pois os 

primeiros apresentam taxa de permanência na ordem de 84,2% segundo os dados de 

2012 (PNAD, 2014). Contudo, estes números não representam fracasso na política de 

Educacional destinada a estes jovens e adultos, ao contrário, tivemos grandes 

investimentos e ampliação na política de atendimento deste público tanto que nos 

últimos anos ocorreu significativo aumento de matrículas e melhoras na permanência 

destes na escola. Segundo dado oficial, na Rede Federal de Ensino Profissional saiu-

sede 4.129 matriculados em 2006 para 32.103 em 2012. É importante salientarmos que 

esta foi apenas uma das muitas políticas de atendimento implantadas nos últimos anos. 

 Temos outros programas bastante significativos integrados a estas políticas 

públicas que muito contribuíram ao longo destes anos com a capacitação e 

desenvolvimento de habilidades de jovens e adultos sem formação. Dentre os 

programas destaca-se o PRONATEC, PROJOVEM URBANO E PROJOVEM DO 

CAMPO – Saberes da Terra e o PROEJA que é o programa dentro do qual 

desenvolvemos este estudo. (PNAD, 2014, p.40). 
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Como se viu as iniciativas desenvolvidas pelo Brasil com a finalidade de 

promover a melhoria das habilidades de jovens e adultos são diversas e 

multifacetadas. Vale lembrar, ao lado delas, a notável expansão de 

oportunidades em Educação Superior para a população acima de 18 anos, 

onde o País tinha um percentual muito reduzido de atendimento, tendo 

apresentado um crescimento de 161% no período de 13 anos. (PNAD, 2014, 

p.41). 

 Para termos uma ideia mais clara do quanto essas políticas alteraram o quadro da 

educação de jovens e adultos no país, o relatório PNAD 2014 aponta que entre 2001 e 

2013 o total de matrículas nesta modalidade de ensino cresceu 129,7% (PNAD, 2014, 

p.37). 

 Apesar de todas estas políticas e do grande crescimento a questão do abandono 

sempre persiste como um desafio e no CEEPSAT essa realidade é também muito 

presente, podemos notá-la nos dados apresentados (Tabela 3)quandorevelaque39 

estudantes abandonaram os cursos ao longo do segundo semestre de 2016. Esse número 

representa 15,67% de taxa de abandono do total de matriculados na unidade de ensino 

naquele semestre. São números que apontam para o grande desafio que temos no que se 

refere à formação, capacitação e ao desenvolvimento de políticas públicas educacionais 

que sejam capazes de, não somente reduzir o analfabetismo, como contribuir por meio 

destas com a diminuição da desigualdade de acesso às oportunidades educacionais a 

estes que são os sujeitos predominantes na EJA, pessoas de baixa renda. Neste sentido 

faz-se premente que se tenha maiores investimentos na ampliação de mecanismos que 

garantam a continuidade dos estudos aos egressos da escola, sob o ponto de vista 

sistêmico da educação, com vistas à integração de diferentes atores sociais e agentes 

públicos em nível local, estadual e federal. Sabemos dos seus limites e da complexidade 

que é um programa como este que como diz o próprio documento base: 

Trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com atributos sempre 

acentuados em consequência de alguns fatores adicionais como raça/etnia, 

cor, gênero, entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, 

camponeses, ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, subempregados, 

desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos representantes das 

múltiplas apartações que a sociedade brasileira, excludente, promove para 

grande parte da população desfavorecida econômica, social e culturalmente. 

(BRASIL, 2006, p.06) 

 É a inclusão destes cidadãos e cidadãs que está em questão e que ao analisarmos 

os números de uma pesquisa local temos revelado que seus números não destoam da 

realidade nacional como podemos verificar na tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3 - Desistência e Abandonos no 2º Semestre de 2016 

Curso 
Mod. I 

Mod. 

II 

Mod. 

III 

Mod. 

IV 

Mod. 

V Total p/ curso 

Téc. em Enfermagem 

7 7 1 7 0 22 

Téc. Segurança do Trabalho 

10 3 4 0 0 17 

Total Geral de Desistência e 

Abandono 17 10 5 7 0 39  

 

 

5.2 FAIXA ETÁRIA, TEMPO FORA DA ESCOLA, RENDA E CRENÇA NA 

EDUCAÇÃO 

 

 Os estudantes de maneira geral no quesito faixa etária estão dentro dos padrões 

nacionais, predominam jovens entre 18 e 25 anos de idade em sua grande maioria o que 

revela que há nestes uma preocupação com seu processo formativo e que estão 

buscando sua reinserção no sistema educacional e na própria sociedade.  Em seguida, 

surge o público adulto com idade entre 26 e 35 anos e por últimos os que estão acima de 

36 anos. Tivemos no conjunto de entrevistado sete estudantes que ultrapassaram a idade 

de 36 anos. Observamos nos dados da tabela 4 que existe uma ligação direta entre o 

público do proeja e as pessoas em idade produtiva, mas que a realidade de pessoas com 

mais idade é também uma constante e vem aumentando.  

 

Tabela 4 – Faixa Etária 

Curso 
18 a 25 

anos 

26 a 35 

anos 
36a 45 anos 46a55 anos 

Acima de 

55 anos 

Téc. em 

Enfermagem 
10 3 3 1 1 

Téc. Segurança do 

Trabalho 
10 6 1 1 0 

Total              20 9 4 2 1 
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 Chama atenção este processo de “juvenilização” da EJA, e da presença de 

idosos, fenômenos estes que já vêm sendo tratados e estudados por diversos 

pesquisadores mostrando as razões pelas quais tais fenômenos acontecem na 

atualidade.
11

 

 Observa-se que esta variedade etária, apesar de trazer alguns conflitos para o 

espaço escolar em decorrência das diferenças de idade e de ideias, traz muitos aspectos 

positivos também. Há um acolhimento recíproco entre eles, onde os mais novos e mais 

velhos se cuidam e motivam uns aos outros ao longo da caminhada. Percebe-se, por 

exemplo, situações em que alguém mais velho falta e os mais novos cuidam logo de se 

informar para saber o que está acontecendo, retransmitindo os motivos da falta, assim 

como situações em que determinado jovem não comparece e a “senhorinha”, como os 

jovens costumam se referir às mulheres mais velhas, ligam para saber o que aconteceu, 

por que não estão vindo à aula. Estas situações se repetem também no processo de 

construção do conhecimento em que se solidarizam e buscam ajudar-se mutuamente. 

Valida-se assim o que apresentam pesquisadores sobre tal questão, 

Relembrando um dos pilares educacionais para a formação do cidadão, o 

aprender a conviver parece ser o mais característico da EJA. Principalmente 

por conviverem em uma mesma classe pessoas tão diferentes em relação a 

diversos aspectos. Não que nas outras modalidades de ensino não exista 

diferenças, é que na EJA esta se torna mais latente principalmente quando se 

trata da faixa etária. (GOUVEIA e SILVA, 2015, p.150). 

 Por meio do levantamento feito constatamos que os estudantes que ingressaram 

no segundo semestre de 2016 apresentaram algumas características comuns ao quadro 

nacional das razões de terem ficado fora da escola. Dentre elas a dificuldade em se 

manter na escola em decorrência da necessidade de trabalhar. Vários justificaram como 

motivo de abandono o fato de ter que ajudar na economia do lar. Outro fator relevante 

que já mencionamos anteriormente é em relação às mulheres que apresentam como 

razão a gravidez precoce, tendo sido obrigadas a deixar os estudos para cuidar dos 

filhos. Estes em seu retorno depositam grande expectativa na escola e principalmente na 

                                                 
11

 - Esse processo encontra-se muito bem apresentado em artigo da Revista Científica Interdisciplinar. Nº 

3, volume 2, artigo nº 15, Julho/Setembro 2015 das autoras Daniele da Silva Maia Gouveia e Alcina 

Maria Testa Braz da Silva onde explanam sobre os principais autores que tratam do tema, mostrando que 

este fenômeno teve início nos anos 90 e se ampliou com as políticas educacionais de atendimento 

principalmente aos jovens que abandonavam ou reprovavam sucessivas vezes os cursos do diurno; 

Quanto ao fator que marca a chegada de um público com mais idade é vinculado ao aumento da faixa 

etária, pois hoje vive-se mais e isso gera uma demanda naqueles que chegam a certa idade sem 

escolaridade e que no desejo de se aprimorar e recuperar o tempo perdido, buscam condições para um 

futuro melhor e com mais qualidade de vida. Fatores que vêm gerando participação maior deste público 

nos diversos setores da vida social. 
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formação técnica como elemento que lhes possibilitará melhor inserção no mercado de 

trabalho.  

 

Tabela 5 – Acredita que Estudar Melhora de Vida 

Curso 
Nº de entrevistas 

por curso 
Acredita Não Acredita 

Téc. em Enfermagem 17 17 0 

Téc. Segurança do 

Trabalho 
19 19 0 

Total              36 36 0 

 

 Há grande dificuldade neste retorno à escola, sobretudo àqueles que se 

encontram fora a mais tempo, pois apresentam mais dificuldades tanto no processo de 

interação com os colegas quanto com a própria vida escolar e seus desdobramentos, 

inclusos aí acompanhamento das disciplinas como a compreensão dos conteúdos, a 

participação nas atividades, dentre outros.  

 O tempo fora da escola varia significativamente, apesar do fenômeno de 

“juvinilização” da EJA temos uma realidade em que um percentual significativo dos 

estudantes que retornam encontrarem-se fora a um tempo de aproximadamente dez 

anos, percentual este de aproximadamente de 40%. Este tempo fora da escola revela que 

as políticas implantadas para trazer este jovem de volta à escola têm sido significativas e 

vêm funcionando como forma de reinseri-los no sistema educacional. Nas conversas 

muitos destes jovens retornaram motivados por outros projetos, dentre eles o mais 

citado é o PROJOVEM URBANO. A partir do momento que se inserem nestes 

programas vêem na educação e no seu retorno à escola uma possibilidade de melhora de 

vida. Essa crença na educação como possibilidade de melhorar de vida fica mais 

evidente ainda ao perguntarmos se eles acreditam que estudar gera tal melhora. Do total 

dos 36 entrevistados todos responderam que sim, depositando na educação um desejo e 

anseio quase “messiânico” para o seu processo de resgate de uma vida difícil e até à 

margem da sociedade.  
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Tabela 6 – Tempo Fora da Escola 

Curso 
De 0 até 01 ano 

01 até 03 

anos 

03 até 05 

anos 

05 até 10 

anos 

Mais de 10 

anos 

Téc. em 

Enfermagem 3 6 2 2 4 

Téc. 

Segurança do 

Trabalho 6 3 1 9 0 

Total              
9 9 3 11 4 

 

 Ao final percebemos que há um conjunto de elementos que mostram o quanto os 

destinatários da EJA são efetivamente um grupo à parte, uma classe de estudantes que 

se encontram à margem, não somente da escola como da própria sociedade. Um dos 

dados que evidencia isso de forma irrefutável é revelado ao abordarmos a questão da 

renda. No universo de 36 entrevistados, 11 disseram sobreviver com menos de um 

salário mínimo, 14 com um salário mínimo e apenas 11 com mais de um e menos de 

três salários. A maioria absoluta sobrevive com até um salário mínimo mensal. Esse 

quadro exposto na tabela 6 evidencia de maneira assombrosa o quanto temos de dívida 

social com a população de baixa renda e o quanto falta para atendê-los em suas 

necessidades mais básicas e fundamentais. 

 

Tabela 7 – Renda Mensal 

Curso 

Menos de 01 

sal. mínimo –

(sm) 1sm 

de 01 a 

03 sm 

de 03 a 

06 sm 

06 a 09 

sm 

acima de 09 

sm 

Téc. em 

Enfermagem 
7 7 3 0 0 0 

Téc. 

Segurança 

do Trabalho 4 7 8 0 0 0 

Total              
11 14 11 0 0 0 

 

 Estes jovens e adultos apresentam muita confiança nos estudos como elemento 

que lhes possibilitará uma vida melhor, tanto que boa parte deles, 50% de acordo com 

nosso levantamento, volta aos estudos sem receber qualquer estímulo ou apoio. Ao 
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longo deste trabalho e nos últimos anos temos convivido com pessoas que travam uma 

guerra para estarem na escola, desde aqueles que não dispõem do dinheiro do ônibus, a 

mãe que não tem com quem deixar o filho, a esposa que briga com o marido para 

estudar, o trabalhador que trava batalha diária com o patrão para sair a tempo de chegar 

às aulas, o desempregado que vivendo de “bicos” administra as faltas para não ser 

reprovado pelas ausências constantes.  

 A seguir a tabela 8 apresentam a situação em que estes jovens e adultos se 

encontram frente à sociedade, apontando que enquanto metade recebe algum tipo de 

incentivo para os estudos os demais 50% ficam desamparados, sem nenhuma forma de 

apoio. São bravos guerreiros que apesar de uma série de adversidades permanecem, na 

busca da educação como uma saída do lugar de exclusão em que se encontram.  

 

Tabela 8 – Recebe Algum Incentivo aos Estudos 

Curso 
Nº de entrevistas 

por curso 
Recebe Não Recebe 

Téc. em Enfermagem 17 12 5 

Téc. Segurança do 

Trabalho 
19 6 13 

Total              36 18 18 
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6 PERCEPÇÕES E DESEJOS SOBRE A FILOSOFIA ENTRE OS JOVENS E 

ADULTOS DO CEEPSAT 

 

 Ao investigarmos sobre o conhecimento dos alunos acerca da Filosofia fugimos 

ao padrão natural das pesquisas que seria perguntar o que eles sabiam ou conheciam de 

Filosofia, ou o que já haviam estudado sobre a disciplina. Ao invés disso, optamos por 

indagar sobre o que eles gostariam de estudar na disciplina, partindo da ideia de que 

eles, mesmo dizendo anteriormente que nada sabiam sobre ou que não se lembravam da 

disciplina por meio desta pergunta acabariam nos dando respostas que pudessem 

mostrar se eles tinham ou não algum conhecimento sobre aquilo que é tratado na 

disciplina e ainda nos apontar de alguma maneira suas expectativas a respeito desta. Ao 

final da aplicação dos questionários ficou evidente pelo uso de determinadas palavras e 

vocábulos que em sua grande maioria os entrevistados traziam consigo conhecimento 

prévios sobre a disciplina e do que ela trata. 

 Para, além disso, vimos nesta metodologia de trabalho a possibilidade de 

explorarmos aqui o método Paulo Freire utilizando sua metodologia de trabalho baseada 

em palavras geradoras, o que nos deu pistas para conhecermos o público do EJA nesta 

unidade e pensarmos metodologicamente uma nova forma de trabalho da disciplina. 

Constatamos aqui aquilo que diz C. R. Brandão quando afirma que:  

Quando o trabalho da pesquisa das palavras geradoras está concluído, o que é 

que a equipe de trabalho tem nas mãos? Tem o seu próprio trabalho e ele foi 

o mais importante: reuniões foram feitas, decisões de encaminhamento foram 

tomadas com a comunidade, pessoas foram conhecidas, grupos locais de 

pesquisa foram organizados. Tem o produto do trabalho— o material da 

pesquisa. (BRANDÃO, 1981, p.14) 

 Experimentamos ao final do trabalho de investigação com os questionários a 

sensação de que ali tínhamos os elementos centrais do nosso trabalho e principalmente 

os elementos necessários para o desenvolvimento da disciplina de forma significativa 

àqueles estudantes, pois eles haviam dito o que desejavam e o que buscavam por meio 

não somente da disciplina, como do próprio curso. 

 Chegamos a esta constatação utilizando como pergunta a seguinte questão: Que 

temas ou assuntos gostariam de tratar na disciplina, pedindo que eles respondessem de 

acordo com o grau de relevância numa escala de 1 a 5, informando até cinco palavras, 

temas ou assuntos do seu interesse e que estes fossem apresentados de acordo com a 

relevância que eles lhes atribuíam.  
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 Ao optarmos por esta questão, consideramos a possibilidade de que as respostas 

pudessem nos surpreender, principalmente porque fizemos este trabalho no primeiro 

contato que tivemos com estas turmas, eles estavam chegando à unidade de ensino e não 

haviam tido qualquer contato com a disciplina e nem com o entrevistador e professor. 

Nosso intuito foi que utilizando destas condições eles não fossem influenciados e 

tivessem seus desejos, aspirações e expectativas contaminados por nossas convicções. 

Acreditamos que alcançamos aqui o objetivo da pesquisa vocabular e temática que é 

“surpreender a maneira como uma realidade social existe na vida e no pensamento, no 

imaginário dos seus participantes”. (BRANDÃO, 1981, p.14).  

 No total de 36 questionários aplicados tivemos como respostas 57 Palavras-

Tema. A partir destas fizemos uma hierarquização por meio do número de vezes que 

elas apareceram no total de questionários gerando assim um léxico com escala por 

ordem de quantidades aparecidas. Esta ordem nos possibilitou criar uma escala de 

importância acerca dos temas e assuntos que estes educandos demandam e que esperam 

estudar na disciplina. Sabemos que em função de existir uma ementa para os cursos 

PROEJA, esta é uma metodologia de risco, pois pode ocorrer de em uma determinada 

turma ou situação aquilo que os alunos escolherem não trazer nenhuma relação com o 

que se propõe estudar na disciplina. É um risco que se corre, contudo, muito positivo no 

sentido de que isto possibilita acessar a cada semestre, a cada turma aquilo que 

realmente faz sentido para os alunos que ali se encontram não estando o professor preso 

a um modelo metodológico e conjunto de conteúdos únicos. Com esta metodologia 

provocamos uma quebra da rotina, cria-se uma abertura às constantes novidades e 

realidades que chegam com cada aluno ao início de cada módulo.  Ressaltamos que essa 

aplicação não é engessada, ou seja, que não se pode mudar. Caso apareça alguma 

questão mais urgente e emergente no grupo pode-se tranquilamente mediante diálogo 

com os mesmos incluir aquilo que decidirem sem prejuízos do que foi estabelecido, pois 

a necessidade e a importância aqui são feitas pelos próprios envolvidos. 

  Para o agrupamento destas palavras utilizamos como critério o 

significado e afinidade temática ou de assuntos, por exemplo, apareceu o tema religião e 

mais à frente apareceu a palavra crença, juntamos no mesmo grupo por entender que 

estão em um mesmo campo de problematização e temática.  A partir deste trabalho 

definimos que essa metodologia poderia ser expressa como Palavras-Tema, visto que 

em sua seleção o critério sempre fosse dado pelas relações de afinidades conceituais e 

aproximações temáticas.  
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Uma “Palavra-Tema” passa assim a funcionar como uma rota para o trabalho, 

como elemento que serve para disparar o processo de discussão na sala de aula. Sua 

definição com antecedência facilita para que os próprios alunos sejam e estejam 

preparados para a discussão, pois antes da própria aula eles terão estas “Palavras- 

Temas” consigo e trarão para o ambiente de sala de aula suas pesquisas prévias e 

contribuições para o momento, fazendo com que se dinamize e estabeleça uma 

participação contínua no processo de aprendizagem. Eles próprios passam, assim, a 

serem sujeitos da própria aprendizagem, podem partilhar das contribuições trazidas ao 

mesmo tempo que acessam as contribuições dos demais colegas.  

 No grupo de trabalho em que desenvolvemos a pesquisa tivemos inicialmente a 

seguinte escala de Palavras-Tema de acordo com o número de vezes em que apareceu; 

aqui sem nenhum processo de agrupamento, apenas seguindo a quantidade de vezes em 

que foi manifesta pelos estudantes. Vale ressaltar que a manifestação e escolha destas 

Palavras-Tema foi totalmente espontânea, livre de qualquer processo sugestivo e sem 

quaisquer elementos que os remetesse às mesmas, exceto aquilo que traziam consigo de 

experiências anteriores de suas vidas. Utilizamos aqui somente a pergunta sobre o que 

eles gostariam de tratar na disciplina levando-os a se manifestarem por escrito e fazendo 

escolhas de acordo com o grau de importância que atribuíam a estas mediante a 

apresentação destas numa escala de 01 a 05, tomando o 01 como mais relevante até 

alcançar o 05. 

 Desta forma ao final da aplicação e com a devida sistematização das palavras 

obtivemos a seguinte tabela. 

 

Tabela 9 – O Que Gostariam de Estudar em Filosofia - Palavras-Tema 

 

 

Palavras-Tema 

1º Ética 9 

2º Política 9 

3º Religião 8 

4º Grandes Filósofos 5 

5º Filosofia 4 

6º Justiça 3 

7º Origem do homem 3 

8º Preconceito 3 

9º Segurança 3 

10º Amor 2 

11º Cidadania 2 

12º Classes Sociais 2 

13º História 2 

14º Homicídio 2 

15º Mitos 2 

16º Música 2 

17º Para que serve a Filosofia 2 

18º Poesia 2 

19º Saúde 2 

20º Sociedade 2 

21º Suicídio 2 

22º Administrar o próprio 1 
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dinheiro 

23º 

Administrar o próprio 

negócio 1 

24º Alexandre o Grande 1 

25º Aristóteles 1 

26º Arte 1 

27º Atualidades 1 

28º Caridade 1 

29º Ciência 1 

30º Comportamento Humano 1 

31º Conhecimento Espiritual 1 

32º Crenças 1 

33º Cultura 1 

34º Educação 1 

35º Esportes 1 

36º Existência 1 

37º Família 1 

38º Filósofos brasileiros 1 

39º História da Maçonaria 1 

40º Investimentos 1 

41º Liberdade de Expressão 1 

42º Natureza 1 

43º Paz 1 

44º Pedofilia 1 

45º Qual sua função 1 

46º Que é Filosofia 1 

47º Racismo 1 

48º Reis da Antiguidade 1 

49º Relações Sociais 1 

50º Respeito 1 

51º Sentido da Vida 1 

52º Sustentabilidade 1 

53º Verdade 1 

54º Vida e Acidentes 1 

55º Vírus 1 

56º Viver com o que se tem 1 

57º A Filosofia no dia-a-dia 1 

  

 Tendo fechado essa primeira escala passamos ao agrupamento destas Palavras-

Tema que tivessem significados correlatos, afinidade temática e relações de 

proximidades a fim de conseguirmos reduzir este número de possíveis temas a serem 

estudados ao longo do período dedicado ao módulo que é de dois bimestres com 40 

horas sem, contudo, perdermos qualquer contribuição trazida pelos estudantes.  

 

 

6.1 AS PALAVRAS-TEMA 

 

 Ao nos depararmos com o resultado do levantamento tivemos grande dificuldade 

por conta de que muitos dos temas e palavras se aproximavam, muitas vezes estando 

relacionado e podendo ser agrupado a mais de um grupo, mas acabamos por seguir o 

critério quantitativo juntando os que tinham maior número e relação de proximidade 

entendendo que estes como mais pedidos faziam mais sentido serem postos em primeiro 

lugar e próximos aos grupos com mais manifestações. 

 

 Ordenamos as palavras que mais apareceram deixando estas como palavras 

geradoras dos nossos temas, partindo da ideia de que estas Palavras-Tema por terem 

sido escolhidas pelos próprios estudantes possam provocar discussões, manifestações e 
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participação do mesmo de forma mais intensa. Geramos, assim, oito grupos de 

Palavras-Tema gerais a serem trabalhados ao longo das aulas. 

 Estas palavras são ainda desencadeadoras de possíveis temas que permitam 

trazer para a realidade destes estudantes muitos dos conteúdos postos nos componentes 

curriculares do PROEJA, tanto das ementas vinculadas à Base Nacional Comum, 

quanto da Formação Técnica Geral. É o caso de temas vinculados a palavras como 

Ética, Política, Religião, Amor, Cidadania, Classes Sociais, Grandes Filósofos, 

Existência, Cultura, dentre tantas outras que podem ser verificadas na tabela 9
12

.  No 

total de Palavras-Tema sugerido pelos estudantes utilizamos todas elas como elementos 

geradores dos possíveis temas a ser trabalhado pela disciplina. Os que tiveram maior 

número de manifestações ocuparam as primeiras colocações dentro da escala, mas ao 

final todas as demandas foram contempladas e acatadas como elementos concernentes 

ao conjunto da disciplina, sendo estas possíveis razões para a aprendizagem do mesmo a 

partir deles próprios.  

 Neste processo chegamos a 08 grupos de Palavras-Tema partindo de uma 

primeira palavra central que dá o direcionamento e constitui o centro das discussões
13

. 

Assim construímos a tabela que segue como um conjunto de possíveis temáticas e 

conteúdos para o processo de abordagem da disciplina de Filosofia no curso PROEJA 

do CEEPSAT dentro dos cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança 

do Trabalho no 2º semestre de 2016. 

 É importante ressaltarmos que esta proposta de trabalho muda a cada nova 

turma, pois a proposição é que a construção do trabalho se faça partindo do que se colhe 

dos próprios estudantes. Essa metodologia ganha assim uma renovação constante, pois o 

público seria novo a cada semestre ou a cada ano dependendo do formato dos cursos, 

não tendo possibilidade de que aquilo que foi recolhido com um grupo se aplique a 

outro. 

 Neste grupo dentre as Palavras-Tema com maior incidência tivemos: Ética, 

Política, Religião, Grandes Filósofos e Filosofia; observamos aqui que a vertente de 

orientação muito comum dos livros didáticos de Filosofia fez-se presente nisto, os livros 

que metodologicamente apresentam proposta de trabalho mediante temas sempre trazem 

estas propostas em sua construção. Construção essa devidamente orientada pelas 

                                                 
12

 A tabela 9 encontra-se na página 73. 
13

 Para definição dessa palavra tema foi utilizado o critério de aparecimento nas sugestões dos alunos, as 

palavras com maior incidência foram consideradas mais relevantes e como sendo mais presentes e 

condizentes com o desejo do que os estudantes gostariam de discutir e estudar. 
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políticas nacionais de aquisição dos livros didáticos por meio de seus programas como o 

PNLD e PNLD EJA
14

.  

 É possível ainda dizermos que há uma característica que mostra ou revela que há 

uma concepção de que determinados assuntos sejam tratados pela Filosofia na cabeça 

destes jovens. Mesmo tendo eles respondido que pouco se lembravam da Filosofia 

trouxeram consigo uma demonstração de que ao longo da vida escolar de alguma 

maneira a disciplina lhes marcou e lhes incutiu, por exemplo, que estes temas devem ser 

tratados por meio dela. Surge aqui a questão da representação
15

 tão presente na filosofia 

de Deleuze ao abordar essa problemática fazendo a crítica dos modelos de 

representação, por exemplo, daquilo que se chega pelo senso comum, pela recognição, 

pela busca de uma verdade universal e atemporal. (DELEUZE, apud MAURICIO &  

MANGUEIRA, 2011, p.294). 

 Temos aqui uma situação muito clara da forte presença do modelo platônico na 

Filosofia ocidental, estaríamos diante de um “simulacro”, ou seja, aquilo que estes 

estudantes nos trouxeram talvez seja somente a velha Filosofia de sempre, modelo ao 

qual eles tiveram acesso e que conservam, trazendo consigo, mesmo não tendo 

consciência disso. Seria assim um simulacro da Filosofia que eles pensam não conhecer. 

Estaríamos diante do domínio platônico por excelência, o domínio da representação. 

O platonismo funda assim todo o domínio que a Filosofia reconhecerá como 

seu: o domínio da representação preenchido pelas cópias-ícones e definido 

não em uma relação extrínseca a um objeto, mas numa relação intrínseca ao 

modelo ou fundamento. O modelo platônico é o Mesmo: no sentido em que 

Platão diz que a Justiça não é nada além de justa, a Coragem, corajosa etc. – 

a determinação abstrata do fundamento como aquilo que possui em primeiro 

lugar. A cópia platônica é o Semelhante: o pretendente que recebe em 

segundo lugar. (DELEUZE, 2000, p.06). 

 Quando ao buscarmos com os estudantes os caminhos a serem percorridos na 

disciplina nos deparamos com as temáticas sempre predominantes da Ética, da Política, 

da Religião, da própria História da Filosofia, seus pensadores e o conjunto de assuntos 

trazidos por estes, nos encontramos diante uma situação em que o representacional 

mesmo não sendo claro a estes estudantes que responderam ao questionário dizendo que 

nada sabiam sobre Filosofia, demonstraram trazerem conhecimentos sobre suas escolhas 

                                                 
14

 Estas orientações encontram-se disponíveis em www.pnld.mec.gov.br. Acesso em 10 de dezembro de 

2016. 
15

 Essa problemática é posta pelo autor em sua obra Diferença e repetição, ao tratar da questão da 

imagem do pensamento em capítulo dedicado ao tema com o título “imagens e representação” 

estabelecendo aí correlação entre esta e a questão da imagem da moral tratada na obra Proust e os Signos. 
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e proposições de acordo com aquilo que se encontra muito presente na Filosofia 

enquanto disciplina.  

 Podemos estar diante uma situação clara de recognição, ou seja, a “imagem 

dogmática de um pensamento” (DELEUZE, 2006), que neste caso seria os próprios 

temas que devem ser e estar presentes no estudo de Filosofia ocorre assim a colonização 

do próprio pensar.  

Assim, nenhum pensamento é virgem, novo, mas já construído sobre 

pressupostos que determinam, de antemão, o que será pensado (eis aí, 

portanto, a recognição) (GALLO, 2008, p.68). 

O modelo da recognição está necessariamente compreendido na imagem do 

pensamento. Quer se considere o Teeteto de Platão, as Meditações de 

Descartes, a Crítica da razão pura de Kant, é ainda este modelo que reina e 

que “orienta” a análise filosófica do que significa pensar /.../ Tal orientação é 

deplorável para a Filosofia, pois o triplo nível suposto de um pensamento 

naturalmente reto, de um senso comum natural de direito, de uma recognição 

como modelo transcendental, só pode constituir um ideal de ortodoxia. A 

Filosofia não tem mais qualquer meio de realizar seu projeto, que era o de 

romper com a doxa. (DELEUZE, 2006, p. 196 apud GALLO, 2008, p.68). 

 Essa problemática que a uma primeira sondagem poderia nos paralisar foi, ao 

contrário disso, o que nos estimulou buscar por meio da Filosofia da Imanência novas 

formas de trabalho com a disciplina. Lembramos que este contato estabelecido com a 

comunidade de estudantes do PROEJA durante a pesquisa para levantamento de seu 

universo de Palavras-Tema voltado à Filosofia não constitui uma pesquisa de alto rigor 

científico, não era essa a nossa pretensão, desejávamos encontrar formas de desenvolver 

um trabalho na disciplina que pudesse encontrar e experimentar rotas de fuga tomando 

como elemento norteador do trabalho a Filosofia da Imanência e as próprias condições e 

histórias trazidas por estes estudantes. Não se trata aqui de propor e criar uma nova 

metodologia para fazer escola ou tornar-se um modismo
16

na educação filosófica no 

PROEJA.  

 Buscamos de uma forma metodológica produzir, provocar pensamentos em que 

o desenvolvimento da disciplina seja significativo ao nosso trabalho e àqueles que são 

                                                 
16

 - Utilizamos modismo aqui a partir do conceito desenvolvido e apresentado pelo Professor Dr. Luiz 

Artur dos Santos Cestari no texto Os Modismos, a Circulação de Ideias e a Formação de Professores no 

Brasil, em Gabriel Tarde e a Circulação das Modas Educacionais no Brasil: Metamorfoses da Crença 

Autobiográfica e Esboço de uma compreensão da circulação de ideias: orientações para um estudo das 

modas educacionais ao mostrar como que estes se estabelecem e se consolidam na educação a partir da 

sua repetição.  Diz o autor que o “que nos permite perceber o fenômeno da moda é de imediato a 

repetição, ou seja, o anúncio dos mesmos pressupostos de forma repetitiva em espaços de disseminação – 

revistas de divulgação científica, programas dos cursos de formação de educadores, propostas de políticas 

públicas para a educação ou ainda dissertações e teses publicadas em cursos de pós-graduação. Assim, é 

pela repetição da ideia que nos convencemos da ocorrência dos modismos”. (CESTARI, 2013, p. 01). 
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os destinatários dele, os próprios estudantes do PROEJA. Trata-se de uma pesquisa 

simples que teve como objetivo obter e discutir o que é e como pode ser a Filosofia 

segundo a percepção dos Jovens e Adultos presentes no PROEJA do CEEPSAT no 

segundo semestre de 2016 e uma forma de se tomar pensamentos como elemento guia 

para nossos encontros e discussões de Filosofia. (BRANDÃO,1981, p.25). 

 Nossa busca nesta proposta de trabalho é que a Filosofia seja significativa, que 

se estabeleça a partir de outras referências que não somente as trazidas e firmadas ao 

longo do tempo e do seu próprio desenvolvimento numa perspectiva 

predominantemente racional e abstrata que como bem apresenta Deleuze e Guattari 

segundo Almeida e Cestari: 

Inspirados em Nietzsche, buscam pensar o platonismo sob outras 

perspectivas. Ao invés de buscar as formas puras na ideia, atentam para os 

detalhes da sensibilidade. Uma Filosofia que pense o múltiplo e não o uno. 

Uma Filosofia do concreto cotidiano e não do universal abstrato. Eles não 

pensam por categorias e mediações, mas articulam um trabalho de 

pensamento. Referenciado com a multiplicidade de um conceito, o 

pensamento vai instituindo novos conceitos. Assim, pensar não é uma 

redução, mas o homem hierarquiza e estratifica a potência do pensar no 

mundo, que é pura produção. (ALMEIDA & CESTARI, 2016, p.268).

  

 Feitas estas considerações passamos agora à finalização deste trabalho onde 

apresentaremos o conjunto de Palavras-Tema resultantes do trabalho que 

desenvolvemos ao início do segundo semestre no CEEPSAT com os referidos 

estudantes dos cursos de técnico em enfermagem e técnico em segurança do trabalho. 

Ao finalizarmos o trabalho de triagem e organização tivemos um conjunto de 

Palavras-Tema trazidas por estes alunos, sujeitos ativos do processo de aprendizagem. 

Esperamos a partir destas oferecer aos mesmos pontos de vista diversos sobre uma 

mesma questão, evidenciando os múltiplos aspectos que aquilo que eles trouxeram pode 

ser tranquilamente fonte para o exercício filosófico e que eles próprios podem construir 

este pensamento sendo parte ativa no processo de aprendizagem. Segue-se ainda uma 

das orientações presentes nos PCN´s de que o desenvolvimento de determinados temas 

deve promover a diversidade dos pontos de vista e as formas de enunciá-los, 

promovendo a convivência com outras posições ideológicas e assim permitir o exercício 

democrático. (BRASIL, 1998, p.40). 

 

 

 



82 

 

A seguir a sistematização das Palavras-Tema conforme as condições expostas 

anteriormente.  

 

Tabela 10 – Ordenamento das Palavras-Tema 

Palavras-Tema 

1º Ética; 

2º Política; 

3º Religião, mitos, crenças, verdade; 

4º 

Filosofia e história, Que é filosofia e para que serve? Os grandes filósofos (Aristóteles, 

Alexandre - O Grande, reis da antiguidade), Filósofos brasileiros,a filosofia no dia-a-

dia; 

5º 

 

 

Sociedade e Classes sociais, relações sociais, comportamento humano, justiça, 

segurança, cidadania, preconceito, racismo, respeito, liberdade de expressão; 

6º Cultura, arte, educação, música, poesia, ciência; 

7º  
Administrar o próprio negócio, investimentos, administrar o próprio dinheiro, viver 

com o que se tem; 

8º 

Conhecimento espiritual, suicídio, sentido da vida, paz, amor, família, natureza, 

sustentabilidade, esportes, saúde, vida, acidentes, história da maçonaria, atualidades 

pedofilia, homicídio; 

 

 A ordem em que apresentamos as Palavras-Tema deu-se respeitando a quantidade de 

vezes em que apareceu como já dissemos anteriormente, mas esta “hierarquização” não tem 

que ser necessariamente seguida no desenvolvimento do trabalho em sala de aula, pois o 

propósito é justamente romper com estas amarras e deixar que os estudantes possam participar 

ativamente do processo. Ao longo do semestre a proposta foi que a cada encontro pudesse ter 

sugerido um destes pontos para o encontro seguinte de maneira que os próprios estudantes 

organizassem materiais, trouxessem contribuições, pesquisasse sobre e pudessem partilhar em 

sala aquilo que traziam consigo, estando sempre muito livres para expor e apresentar as 

considerações que achassem convenientes.  

Essa metodologia não significa que o professor abra mão de sua participação, mas que 

tenha participação ativa no processo, cabe a ele ser o elemento de partida, aquele que a partir 

do seu acúmulo trará para estes suas percepções, interpretações e considerações sobre o que se 

propôs. Ele é um elemento fundamental neste processo e será por certo o ponto de partida e 

convergência para os encaminhamentos, afinal não há como deixar que o processo corra à 

revelia, essa postura seria uma irresponsabilidade pedagógica e não uma proposição de 

trabalho, ou metodologia como pretendemos. 
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 Observamos que deste conjunto de Palavras-Tema todas elas são contempladas nos 

livros didáticos de Filosofia, praticamente nenhuma destas fica fora dos manuais disponíveis 

para o ensino da disciplina. Estes elementos são aquilo que alguns estudiosos denominam 

como parte do “núcleo duro” do pensamento filosófico (VON ZUBEN, 2013, p. 163).Todas 

estas Palavras-Tema estão vinculadas ao conjunto de elementos que compõem as abordagens 

conteudinais requerentes a um bom livro de Filosofia, sendo elas o aspecto histórico da 

Filosofia, suas áreas de conhecimento e a problemática que lhe são próprias. Seguindo assim 

o que está posto nos PCN+ e OCN ao definirem os eixos temáticos das relações de poder e 

democracia e apresentar uma série de temas e subtemas como essenciais aos livros de 

Filosofia
17

. 

 Assim percebemos que neste grupo de pesquisados não fugiríamos dos diversos 

aspectos presentes no ementário destinado aos estudantes conforme definições do próprio 

Estado, pois neste conjunto de Palavras-Tema percebemos as condições de desenvolvimento 

de um trabalho que siga as três abordagens filosóficas mais comuns no tratamento com a 

disciplina tendo condições para que estes estudantes simultaneamente reflitam sobre suas 

próprias existências, sobre o mundo em que se encontram inseridos e sobre a própria história 

do pensamento filosófico e seus grandes pensadores. Trouxeram no conjunto destas Palavras-

Tema condições para o desenvolvimento de sua aprendizagem como envolvidos no seu 

próprio processo. 

 Ao trabalharmos com uma perspectiva de construção conjunta abrimos possibilidades 

para que estes trouxessem elementos diversos para o espaço escolar, isso não significa que as 

metodologias anteriores sejam preteridas ou deixadas como se não tivessem importância, o 

que buscamos foi criar as condições para estarmos mais estreitamente vinculado a uma prática 

que tenha sentido ao educando e que atenda a essa realidade tão particular do PROEJA. 

 Por meio deste trabalho acreditamos ser possível repensar e reelaborar a atividade 

filosófica em sala de aula de maneira que o novo aconteça fazendo da Filosofia e suas aulas 

uma possibilidade constante de acontecimentos. Como aponta Deleuze 

Cabe à filosofia não ser moderna a qualquer preço, muito menos intemporal, mas 

destacar da modernidade algo que Nietzsche designava como o intempestivo, que 

pertence à modernidade, mas também que deve ser voltada contra ela – “em favor, 

eu o espero, de um tempo por vir”. Não é nos grandes bosques nem nas veredas que 

a Filosofia se elabora, mas nas cidades e nas ruas, inclusive no que há de mais 

factício nelas. (DELEUZE, 2000, p. 13) 

                                                 
17

 - Estes eixos temáticos são devidamente definidos nas páginas 52 e 53 da publicação PCN+ Ensino Médio e 

Suas Tecnologias do Ministério da Educação, 2006.  
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 Uma Filosofia da imanência é assim algo que se faz no cotidiano, ela não se enraíza, 

não pretende ser definitiva ou absoluta, está sempre aberta e livre às diversas possibilidades 

do dia-a-dia da sala de aula e dos grupos com os quais esteja envolvida. Sua dinâmica é dada 

pela própria dinâmica na qual se encontra. Está numa condição de emergência, como bem 

define Cestari ao mostrar que: 

[...] a ideia emerge de uma diversidade de condições discursivas no interior das 

ciências humanas e que a aproximação destas justificativas é a consideração de que a 

superação das limitações para construção dos saberes estaria na valorização da vida 

dos sujeitos por eles mesmos na construção do seu conhecimento. (CESTARI, 

2013, p. 26). 

 Tomando a Filosofia não como um conhecimento que se ensina, mas como um 

processo de aprendizagem é fundamental considerarmos que os sujeitos envolvidos neste 

processo por eles mesmos construirão o seu conhecimento. Sua aprendizagem dar-se-á neste 

processo e sempre estará em aberto para novas aprendizagens. O desafio que ele se coloca é 

pensar o que surge, aquilo que emerge, e que necessita ser pensado em seus próprios modos 

de acontecer sem seguir nenhuma metodologia estabelecida ou normas postas, não se 

deixando controlar por qualquer forma de poder, foge-se a toda e qualquer forma de 

agenciamento, portanto. 

 Desenvolvendo o trabalho a partir da seleção daquilo que eles apresentaram traremos 

para o campo das discussões filosóficas problemas que nascem da realidade de vida e 

existência dos próprios estudantes estando estes ligados às experiências daqueles que os 

apresentaram, pois foi a partir deles que se desenvolveram tais questões, vale lembra a 

máxima Deleuziana de que “só se pensa porque se é forçado”, ou como muito bem 

desenvolveu esta ideia Sílvio Gallo quando afirma que: 

O problema não é uma operação puramente racional, mas parte do sensível; a 

experiência problemática é sentida, vivenciada, para que possa ser racionalmente 

equacionada como problema. Por isso o problema é sempre fruto de um encontro; há 

um encontro, uma experiência que coloca em relação elementos distintos e que 

geram problemática. E se o problema é o que força a pensar, somos levados a 

admitir que o princípio (origem) do pensamento é sempre uma experiência sensível. 

(GALLO, 2008, p. 118). 

 Neste trabalho não há um modelo a ser seguido, metodologizado ou posto como 

caminho. O que temos é um conjunto de Palavras-Tema por estes jovens e suas vidas 

carregadas com os mais diversos sentidos e caos. Estas passam a operar como signos da 

pluralidade, são um processo de externalização de subjetividades diversas, é o que estes 

jovens e adultos trazem de suas histórias de vida, de suas vivências, de suas formas de 

perceber, sentir e desejar o mundo.  
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A dificuldade que surge aqui é própria de um modelo pedagógico concebido e aceito 

como caminho certo. Qualquer outra maneira de se trabalhar que transgrida ao que está posto 

passa a ser cobrado dentro dos cânones estabelecidos, formatados. É disso que surge a 

cobrança de que devamos ter uma metodologia a ser apresentada e devidamente validada na 

prática. Contudo, nossa proposição foge desse controle ou pelo menos quer sair pelas frestas 

abertas nestas Palavras-Tema trazidas pelos estudantes, buscamos assim formas para que eles 

aprendam com o nosso jeito e não como nós aprendemos Filosofia. Por estas rotas talvez se 

estabeleça uma forma de aprender Filosofia que deixe para trás a ideia de que se ensina 

Filosofia.  

 É uma metodologia que propõe criar saídas para o endurecimento que se tornou o 

ensino de Filosofia e que na realidade do PROEJA se faz de maneira mais dura ainda por 

conta de todos os elementos históricos e que antecedem a estada deste estudante nesta 

modalidade de ensino. Queremos diminuir o peso desse fardo e abandonar os modos de 

ensino engessados pelos manuais destinados ao ensino médio e que acabam sendo utilizados 

com este público de características tão distintas. 

 Propomos que a Filosofia possa contribuir para a afirmação da vida destes estudantes 

aproveitando aquilo que trazem de suas histórias e vivências diversas na rua, na casa, no 

trabalho e até do que foi e é a escola para os mesmos, dando novos sentidos, novas potências, 

criando novos espaços, novos ritmos em suas vidas. 

 A imanência se dá, assim, porque o pensamento já não vem de dentro da Filosofia, 

mas surge a partir do fora dela, surge dos que estão no processo educacional. Mediante as 

Palavras-Tema geramos um deslocamento de domínios
18

, pois não estamos presos aos 

manuais de ensino de Filosofia ou ao ementário estabelecido. Partimos de outras referências 

que operam como plano de imanência para a nossa prática pedagógica com a disciplina.  

O plano de imanência remete também para a relação da filosofia com o não-

filosófico, pois não basta que haja uma explicação filosófica da filosofia, é 

necessário também que haja uma explicação para os leigos, para os não-iniciados. 

Dizer que o plano de imanência é pré-filosófico não significa, porém, que ele seja 

anterior à filosofia, mas que ele é uma condição interna e necessária para que a 

filosofia exista. (GALLO, 2003, p. 29). 

Este é um caminho que se estabelece na desordem do dia, no atraso e na cara batendo 

no portão fechado da escola que não o permite entrar porque não teve como sair na hora do 

                                                 
18

  - Referência ao pensamento de Deleuze em Proust e os Signos quando trata da questão e defende um 

deslocamento transcendental a partir da literatura propondo novos princípios para o exercício do pensamento, 

aqui propomos que este deslocamento se dê pelas Palavras-Tema trazidas pelos estudantes, rompendo assim com 

a ideia de um manual para o ensino da Filosofia.  
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trabalho, ou até saiu, mas o ônibus atrasou ou ele não dispunha do valor para ovale transporte 

tendo que se deslocar “no chinelo”. Neste contexto, nestes acontecimentos e nestas nuances se 

faz uma Filosofia que de alguma maneira lhe trará algum sentido. Ou não. 

 

Logo, plano de imanência e conceito surgem juntos, um implicando necessariamente 

o outro: “A filosofia é, ao mesmo tempo, criação de conceito e instauração do plano. 

O conceito é o começo da filosofia, mas o plano é sua instauração.”(DELEUZE e 

GUATTARI,1992, p.58) O início da filosofia é a criação de conceitos 

(filogeneticamente - história da filosofia, e ontogeneticamente - aparecimento de 

cada filósofo singular) mas, no próprio momento em que se criam os conceitos há a 

instauração de um plano de imanência que, a rigor, é a instauração da própria 

filosofia, pois se assim não fosse os conceitos criados ficariam perdidos no vazio. 

(GALLO, 2003, p.29-30) 

 

 Não há certezas, mas há algumas possibilidades, há um movimento que não damos 

conta de abarcar em nossos manuais de ensino da disciplina e por isso mesmo, ela, enquanto 

disciplina da potência, da physis, do devir, deve se colocar aberta para acolher nesta roda estes 

estudantes com todas as suas singularidades e deixá-los girar como sujeitos de sua própria 

aprendizagem. São eles, mesmo sem que saibam, objeto e agentes de seu próprio estudo. Este 

seria o maior agenciamento que se pode ter, ser agenciado por si mesmo enquanto objeto de 

si. Esta seria a imanência mais imanente que se poderia chegar num exercício sem modelos ou 

regras preestabelecidas. Uma Filosofia no caudaloso rio da vida de sujeitos valorosos, mas 

nem sempre vistos como tal por uma sociedade que os enxerga cotidianamente como mão de 

obra barata a ser qualificada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao finalizarmos este trabalho nos deparamos com um cenário muito distinto daquele 

em que se deu o início de nosso estudo quando definimos como elemento central a realização 

de pesquisa acerca da Filosofia no ensino médio. Lembro-me de uma discussão em que uma 

interlocutora chamou atenção para o fato de que o meu discurso e trabalho estavam muito 

presos a fazer reclamações de que a Filosofia era sempre posta à margem do processo 

educacional, deixada de escanteio como dizem no jargão popular e, ao sair daquele encontro, 

fui motivado a buscar outras leituras e encontrar qual era a situação da Filosofia no antes, 

desde as nossas origens enquanto nação e mesmo enquanto projeto de nação e país que 

pensava a educação.  

 Nas leituras realizadas ao longo deste tempo de construção da presente dissertação 

percebi que de fato a Filosofia nunca foi tomada como importante e relevante para o processo 

educativo nacional em suas instâncias políticas e tecnocráticas, que ela sempre esteve em 

disputa, não sobre que tipo de Filosofia seria seguido, mas se era ou não necessária e mesmo 

se podia ou não ser dispensada do currículo. Esta discussão, em última instância, sempre foi 

decidida pelos políticos e não por educadores que apesar de ouvidos sempre estiveram na 

dependência da vontade política e esta, como sabemos, é repleta de humores e interesses 

ideológicos e mercantis. A disciplina sempre foi usada com algum fim que não o próprio ato 

de filosofar, esteve jogada para os cantos ou utilizada como instrumento para formação 

ideológica,fato notório em alguns períodos de nossa história, podemos elencar dois momentos 

em que isso esteve muito evidente, no período em que prevaleceu por aqui a pedagogia 

Jesuítica sendo que no seu período final vivenciou grande disputa com o pensamento 

positivista e no período do Regime Civil Militar em que a Filosofia juntamente com a 

Sociologia foram retiradas em definitivo do currículo. 

 Houve um momento em que isso foi diferente, a disciplina conquistou certo espaço e 

passou a se afirmar como um conjunto de conteúdos necessários à Formação, período que se 

deu com a aprovação e sanção da Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008 quando esta retorna 

como obrigatória no currículo nacional. Este tempo de razoável consolidação da disciplina 

volta a sofrer ameaças desde dezembro de 2016 quando isto foi alterado pela proposta da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.684-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.684-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.684-2008?OpenDocument
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Reforma do Ensino Médio aprovada com o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 34/2016
19

e 

definitivamente sancionada pelo Exmo. Presidente Michel Temer- vulgo Golpista -, através da 

lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. A partir desta lei a Filosofia volta a um estado de 

suspensão, está no currículo, mas não sabe como continuará, encontra-se dependendo daquilo 

que se definirá na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) por meio de suas áreas de 

conhecimento. Vale ressaltar que na nova lei ficou determinado em seu Art. 35-A e Art. 36 

que uma das áreas de conhecimento, na qual se acredita estará a Filosofia, a área será ciências 

humanas e sociais aplicadas
20

, contudo trata-se de uma possibilidade, pois não se diz quais 

são as disciplinas e seu lugar nestas ciências humanas ou sociais. A primeira questão que se 

coloca é quais são as disciplinas contempladas nas mesmas e o como? Deixa-se a entender 

que os conteúdos de Filosofia deverão compor o processo formativo, mas não estabelece 

quando, quanto e nem em que condições isso se dará. Nesta situação nos colocamos ainda a 

questão de qual será a BNCC? A que aí está aguardando para ser aprovada? Ou tudo será 

jogado por terra e se proporá uma nova BNCC? Na atualidade corre-se o risco de retornarmos 

à mesma situação que nos encontrávamos em 1988, com a lei 9394/96 em que a disciplina 

estava no currículo como conteúdo transdisciplinar, vivia sem lugar certo e dependendo da 

definição de cada estado e sistema de ensino. 

 Na prática, a Filosofia mantém-se no currículo desde que ela apareça na Base Nacional 

Comum e de acordo com aquilo que ainda vai se definir.  Isso significa que por um bom 

período a disciplina novamente recai no limbo da indefinição em que mais uma vez o velho 

pragmatismo tecnicista leva a Filosofia para o rol de “saberes não muito importantes” e é 

neste contexto que finalizamos este trabalho apresentando considerações sobre a importância 

                                                 
19

 - A íntegra da presente Lei de Conversão encontra-se disponível em 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio, acesso 

em 10/02/2017. 
20

 - Os artigos no seu todo: Art. 35A - A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 

aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento:  

I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas 

tecnologias;  IV - ciências humanas e sociais aplicadas.  

Art. 36 - O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários 

formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a 

relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 

I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e profissional.   

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36..
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da presença da Filosofia na Educação de Jovens e Adultos sem mesmo saber se ela 

permanecerá num futuro próximo nesta modalidade de ensino. 

 Mesmo com todos estes percalços o trabalho de pesquisa foi fundamental para 

percebermos que a Filosofia tem um espaço na educação e na própria comunidade estudantil. 

Ela faz diferença e está de alguma maneira já incutida como um conhecimento que tem 

determinadas funções, determinados conteúdos a serem estudados e que estes são relevantes 

no processo formativo. Que este conhecimento se consolidou pelos anos que a disciplina vem 

sendo difundida e tem estado presente na vida escolar, inclusive daqueles que foram ficando à 

margem e que agora retornam aos espaços educacionais.  

 Constatamos que é uma disciplina com possibilidades imensas de trabalho no 

ambiente da educação de Jovens e Adultos e que pode e deve contribuir de forma mais 

incisiva para uma vida ativa destes sujeitos, levando-os a assumirem-se como agentes de seu 

processo de aprendizagem.   

 Com este entendimento acreditamos que a Filosofia possa novamente juntar-se ao 

coletivo atrelando a existência do sujeito à comunidade. Finalizamos confiantes na ideia de 

que a escola é um grande ponto de encontro da vida em comunidade e que neste espaço é 

onde estes jovens e adultos buscam construir um conjunto de valores que sirva a todos e que 

não esteja restrito a grupos específicos. A escola é um grande centro de comunhão efetiva da 

vida pública para estes trabalhadores e trabalhadoras estudantes.  

Por fim, entendemos que o PROEJA é um desafio pedagógico que deseja mudar a 

realidade brasileira destes alunos para a construção de uma sociedade mais igualitária, em que 

se possa oferecer uma educação que integre o Ensino Médio e Fundamental com uma 

especialização para o mercado de trabalho. 

Verificamos que no PROEJA podemos promover, enquanto educadores que somos, 

um processo de aprendizagem com base em um dialogo de conhecimento entre educando e 

educador objetivando a reflexão que o cidadão fará sobre o seu mundo, que a Filosofia está 

intimamente ligada a isso e tem muito a contribuir neste processo.  

 Acreditamos e esperamos com este trabalho fugir ao modelo do professor que ensina 

Filosofia como mero transmissor de conteúdos, como se fosse uma máquina que ao longo de 

determinado tempo tem a incumbência de transmitir a lista de assuntos e temas contidos nas 

ementas estando assim atuando meramente como aquele que em consonância com o que 

estabelece os documentos oficiais como LDBEN, PCN´s, OCN´s e demais dispositivos da 
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tecnocracia curricular, é um cumpridor de tarefas. Queremos ainda fugir deste estereótipo de 

que o professor de Filosofia é um formador para a cidadania e para a construção do senso 

crítico, aspectos insistentemente preconizados nos documentos e orientações oficiais sobre o 

ensino da disciplina. Ser professor de Filosofia está para além disso. 

A Filosofia pode fugir ao modelo de disciplina que se apega aos manuais, às formulas 

prévias e encontrar outros caminhos. Esperamos que ela possa ser uma disciplina para além da 

sala de aula, que contribua no campo da educação para a formação de um sujeito mais 

empoderado, tornando-se mais ativo e potente.  

Neste sentido, acreditamos que a proposição metodológica das Palavras-Tema poderá 

ter papel destacado na Educação de Jovens e Adultos nesta modalidade que é o PROEJA. 

Contribuirá para que a disciplina de Filosofia não esteja subordinada a um mero processo 

doutrinário sem sentido e vazio de significados para os próprios destinatários de sua presença 

no currículo, assim como,fugirá da necessidade de protagonismo do professor. Ela fará com 

que a Filosofia seja uma disciplina para o aluno experimentar aprender e o professor ser 

aquele que pode estar junto com o aluno neste processo de aprendizagem. 
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APENDÍCE1 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE A DISCIPLINA DE FILOSOFIA NO PROEJA 

 

PARTE 01 - INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Favor marcar com um X somente em uma resposta 

Sexo: 

 Masculino  Feminino 

 

Sua faixa de idade é: 

 De 18 a 25 anos  De 25 a 35 anos  De 35 a 45 anos 

      

 De 46 a 60 anos  Acima de 60 anos  

 

1. A última escola em que você estudou era: 

 Pública  Particular 

 

2. Lembra-se o nome da Escola?  

 Sim  Não 

 

3. Se sim, qual o nome da Escola? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Há quanto tempo você não freqüentava a escola: 

 1 ano ou menos  de 1 a 3 anos  de 3 a 5 anos  

      

 de 5 a 10 anos   mais de 10 anos 

 

 

PARTE 2 – OCUPAÇÃO, RENDA E MOTIVAÇÃO AO ESTUDO 

 

5. Você está trabalhando atualmente? Se sim, qual sua ocupação? 

 Sim   Não 

_____________________________________________________ 

8 - Qual a sua renda mensal, aproximadamente? (Marque apenas uma resposta)
21

 

 Nenhuma renda. 

 Até 1 salário mínimo (até R$ 880,00). 

 De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 881,00 até R$ 2.640,00). 

 De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.640,01 até R$ 5.286,00). 

 De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.286,01 até R$ 7.920,00). 

 Mais de 9 salários mínimos (mais de R$ 7.920,00). 

 

9 - Você é formalmente incentivado pela empresa ou alguém a estudar? 

 Sim  Não 

 

 

                                                 
21

 - O valor do salário mínimo no momento da aplicação da pesquisa, setembro de 2016 era R$ 880,00. 
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10 - Você acredita que estudando poderá melhorar de vida? 

 Sim  Não 

 

 

PARTE 3 – EXPECTATIVAS SOBRE A DISCIPLINA 

 

11 - Você já ouviu falar da disciplina de Filosofia? 

 Sim   Não 

 

12 - Você se lembra de algum assunto ou tema que estudou em Filosofia?  

 Sim  Não 

 

Caso se lembre qual foi este assunto ou tema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13 - Que temas ou assuntos você gostaria de tratar nesta disciplina? Anote de acordo com o 

grau de relevância que atribui a cada um dos assuntos ou temas 

 

1 - ____________________________________________________ 

2 - ____________________________________________________ 

3 - ____________________________________________________ 

4 - ____________________________________________________ 

5 - ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu,_____________________________________________________________________, 

identidade número __________________, declaro que concordo que o conteúdo das 

entrevistas concedidas a Euvaldo Cotinguiba Gomes seja utilizado na pesquisa intitulada: 

Uma proposta para o ensino de Filosofia nos cursos técnicos da educação de jovens e adultos. 

Sinto-me esclarecido(a) para participar voluntariamente da pesquisa, sabendo também que me 

é garantido o anonimato. Participo, portanto, com meu consentimento livre e esclarecido e por 

isso assino o presente Termo.  

 

__________________________________________  

Assinatura  

 

Vitória da Conquista ___________, ____/____/_______. 
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Anexos 

 

1 – Ementa da Disciplina de Filosofia Para o Proeja Médio 
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2 – Componentes Curriculares do Curso Técnico em Enfermagem 
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3 – Componentes Curriculares do Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

 

 
 


