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APRESENTAÇÃO 

 

A elaboração do projeto é parte dos quesitos exigidos no processo de realização do 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE -, ofertado pela Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná e refere-se à atividade pedagógica a ser realizada no 

segundo semestre de 2011 com alunos do CEBEJA. A intervenção será realizada por 

meio de um mini-curso que tem como objetivo abordar uma série de paradoxos 

intensamente vivenciados pelos sujeitos escolares enquanto sujeitos “pensantes” e o 

sistema de ensino. 
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A concepção que se tem da cultura é fundamental para a educação e em particular 

para a escola. Esta define o olhar que temos e a maneira de apreendermos os saberes, de 

nos relacionarmos com os sujeitos escolares, de lidarmos com os objetos materiais e com 

as práticas escolares. Por isso, para tratar da escola, toma-se antes de tudo aqui o 

conceito de cultura como relacional. Quando a cultura é entendida como relacional, 

segundo Williams (2003), não há exclusão entre os seus níveis e suas categorias. 

Segundo este autor, a cultura não se situa como elemento superestrutural, nem, por outro 

lado, pode ser entendida como reflexo da infra-estrutura, mas necessita ser apreendida e 

assimilada em processos relacionais, nos quais há um entrelaçamento de relações e 

dependências num processo que se mantém em constante transformação. Essa 

reorganização das relações não advém de um planejamento, mas das mudanças na 

maneira como as pessoas se veem obrigadas a produzir e a conviver, ou seja, há uma 

correspondência entre suas ações e as alterações ocorridas no âmbito maior 

da sociedade. 

O fato de se examinar a disciplina Filosofia e vê-la como produto cultural não 

nos faz abstrair um valor ideal, acima de tudo, não nos induz ao erro de vê-la a partir de 

uma única cultura determinada. Se a perspectiva é relacional, a disciplina Filosofia 

apresenta-se como meio para uma produção específica, mas sempre apreendida na e a 

partir da sociedade, a qual pode explicitar o conteúdo da experiência dos sujeitos. 

Segundo Williams (2003, p.55): "Para estudar com propriedade as relações, devemos 

estudá-las dinamicamente, vendo todas as atividades como formas particulares e 

contemporâneas da energia humana". O que equivale a dizer que devem ser estudadas 

todas as relações, sem priorizar uma ou outra, analisando as relações entre todos os 

elementos envolvidos.  

A instituição escolar não esconde a crise interna de seu sistema que pode ser 

diagnosticada nas diferentes etapas da vida escolar de cada um de seus sujeitos. Durante 

o tempo escolar, nem o estudante é atendido como deveria, nem o professor trabalha 

como gostaria, já que muitas vezes não conseguem superar carências de variadas 

espécies. O projeto de intervenção é fruto das inquietações gestadas na vivência escolar 

com a prática de aulas de Filosofia, seus confortos e desconfortos experienciados, como 

professora que "ensina" e como aluna que "aprende", e que no desenvolver das atividades 

PDE, concentra energia e base teórica necessária para este desafio intelectual que, antes 

de tudo, tem a preocupação em resgatar a Filosofia sob o pensamento do aluno. 
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TÍTULO 

 

 O PENSAMENTO FILOSÓFICO DOS ALUNOS DA EJA 

 

JUSTIFICATIVA DO TEMA DE ESTUDO 

 

Pensando os sujeitos escolares como sujeitos ativos de sua própria educação 

filosófica e como sendo inevitável o contato com o universo cultural da escola, existem 

modos variados e diferenciados de iniciação filosófica escolar. Ademais, nas muitas das 

vezes, esse modo é decisivo para a educação dos sujeitos. Os estudantes ou 

profissionais que atuam na escola têm seus próprios interesses, os quais tentam 

perseguir baseados em suas próprias circunstâncias materiais e em suas histórias. 

Transformam e tentam, em geral, colocar limites sobre o que é imposto a partir de fora. 

Eles também tentam utilizar essas "imposições" para seus próprios fins, que terão muito a 

ver com sua própria localização de classe e gênero.  

Esses sujeitos, possivelmente, podem apresentar sinais indicativos de alguma 

percepção, tanto de bem como de não bem-estar, no que diz respeito às mudanças e ao 

risco de não ficarem mais tão ligados às suas origens de classe, dos ideais de 

feminilidade ou de masculinidade previstos pela comunidade da qual são parte. Afinal, é 

inevitável o ingresso no universo cultural da escola e a sua relação com outros sujeitos e 

com o conhecimento filosófico escolar, mesmo que não se tenha objetivado em projetos, 

ou até, não tão almejado pela tradição familiar, que na maioria das vezes, apresenta pouca 

relação, ou mesmo até algum receio, no que diz respeito a ambientes escolares e suas 

práticas. 

Podemos, também, dizer que os estudos realizados na disciplina de Filosofia já 

foram louvados e contestados foram minimizados e supervalorizados.  Tais vivências 

desempenham uma função num momento determinado da vida escolar e sempre estão 

presentes na vida e na cultura escolar. É bom lembrar que a sabedoria era a de um 

homem oprimido, à que de seu restava apenas um poder: recusar... A tarefa daquele que 

possui grandes recursos é muito mais difícil: tem de inventar o próprio uso dos meios de 

ação.  

Assim, o presente estudo visa contribuir com o processo de pesquisa e produção 

de conhecimento, teórico-metodológico relacionado ao ensino e aprendizado da Filosofia 

na perspectiva de uso dos recursos que contribuam para aprendizagem criativa desta 
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disciplina. As pesquisas a respeito do ensino de Filosofia nos mostram que esta área do 

conhecimento possui uma tradição curricular que pode ser associada aos diferentes 

períodos históricos da educação brasileira. Vários aspectos podem ser identificados sobre 

a abordagem teórico-metodológica do ensino de Filosofia a partir da sua produção 

acadêmica e nas esferas das políticas públicas. 

 Alguns aspectos relevantes podem ser assim identificados:  

a) as políticas públicas de âmbito federal (Parâmetros Curriculares Nacionais) as 

políticas públicas de âmbito estadual (livro didático público, projeto Folhas, elaboração 

das diretrizes curriculares estaduais, portal dia-a-dia educação, biblioteca do professor e 

Programa de Desenvolvimento Educacional),  

b) a produção e divulgação de livros e artigos relacionados ao ensino de Filosofia 

em diferentes perspectivas.  

 O acesso às pesquisas e informações sobre os aspectos teórico-metodológicos do 

ensino de Filosofia podem favorecer os sujeitos escolares a desenvolverem o senso 

crítico de forma a compreender que eles são atores sociais, cidadãos e não meros 

espectadores; que eles têm poder de intervir no mundo onde vivem e, para isso precisam 

compreender melhor o funcionamento da sociedade e os seus valores (explícitos ou 

implícitos). 

 

  

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Em primeiro lugar, a instituição escolar é, sob muitos aspectos, muito diferente do 

contexto universitário – problemas mais amplos de motivação do aluno, de reflexão e 

sistematização necessitam ser considerados. Os professores estão, geralmente, 

envolvidos em elaborar a organização do conhecimento e, de alguma forma, passam a 

criar regras para reconhecer questões “bem vindas” e “outras”, não bem vindas, pode-se, 

assim, dizer que adquirem traquejo nas formas de evitar a contaminação cognitiva 

(GOODSON, 1990, p.234). Ainda aqui, devemos lembrar que a educação formal é apenas 

uma parte de todo o processo educativo.  

No que diz respeito ao ensino de Filosofia, não é a comparação ou a produção 

de escalas, mas o de fazer perceber o potencial desta na experiência de pensamento 

dos sujeitos do universo escolar. Para tanto, tem-se em vista a relação da Filosofia 

com o universo escolar, com a cultura escolar, ou, se pensamos na conceituação de 

Forquin (1993), na cultura escolar e na cultura da escola. 
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Por outro lado, os alunos precisam, necessariamente, serem ouvidos, entre muitos 

outros motivos, porque fornecem modelos de conduta para os mais novos sujeitos da 

instituição escolar. O exercício de observação da experiência vivida pelos alunos, é 

garantia de amadurecimento e contribui para que o ensino da Filosofia esteja relacionado 

ao cotidiano dos sujeitos escolares possibilitando ao aluno e professor uma autêntica 

vivência filosófica.  

O conteúdo filosófico ou o filosofar propriamente dito precede cronologicamente a 

disciplina: Filosofia. Entretanto, vivemos numa época em que tudo é renovado e reeditado 

de forma muito rápida. A “modernidade” anda com passos ligeiros e é um desafio 

acompanhá-la e ainda preservar a nossa individualidade. Exige de quem ensina e 

filosofa que conheça suas possibilidades, e lhes invente novos modos de 

utilizações. 

 

 

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Objetivo Geral: 

- Explicitar o significado da relação entre os recursos ofertados aos alunos / suas 

vivências pessoais e a presença de pensamentos filosóficos na argumentação. 

 

Objetivos Específicos: 

- Descrever os sujeitos escolares inscritos no mini-curso; 

- Analisar o pensamento filosófico apresentado; 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O aluno cria conceitos, papel da Filosofia, quando procura, por exemplo, a 

coerência entre o que ouve, o que lê e vê desde o início de sua escolaridade. A escolha 

de conteúdos e das formas como devem ser abordados na escola está relacionada, 

também, tanto com as relações de dominação existentes quanto com as lutas para alterar 

essas relações. Embora exista, no Paraná, um patrocínio oficial do governo, as estruturas 

são produzidas pelo mercado. Talvez, o mais importante desses elementos possa vir a ser 

os vários modos da construção possíveis de seus próprios materiais escolares. 
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Para falar um tanto tecnicamente, as relações dominantes são continuamente 

reconstituídas pelas ações que empreendemos e pelas decisões que tomamos em 

nossas próprias e pequenas áreas de vida locais. A economia não está "lá fora", 

ela está bem aqui, perto de nós. Nós a reconstruímos rotineiramente em nossa 

interação social. A dominação ideológica e as relações de capital cultural não 

constituem algo que nos é imposto a partir de cima. Em vez disso, nós mesmos as 

reconstituímos em nosso discurso cotidiano meramente pelo fato de seguir nossas 

necessidades e desejos comuns na tarefa de ganhar a vida, encontrar diversão e 

sustento e assim por diante (APPLE, 1995, p.98-99). 

 

A maior parte dos fatores que afetam diretamente a rotina diária de uma escola 

não se deve ao fato de existirem grandes obras e pensadores. Em vez disso, 

cotidianamente, a cultura da escola é mais fortemente influenciada pela política da escola 

e pelas relações existentes entre os diversos sujeitos escolares, pois são eles que dão 

sentido e significados às ações das quais nascem os elos entre a sociedade e a escola. 

O desconhecimento das origens e valores dos sujeitos, pode constituir um obstáculo para 

a construção de uma prática filosófica autônoma e produtiva. As diferenças entre, gênero, 

tempo de escola e "formação" são dados interessantes para o aprofundamento deste 

estudo. 

Pode-se dizer que a cultura escolar é um conceito que apreende o 

deslocamento, de transferência da marca didática e acadêmica, dos seus saberes e modos 

de pensamento, dos hábitos e critérios de excelência escolares, para as demais 

atividades, sejam culturais, profissionais e políticas. Processo este que, segundo Forquin 

(1993), revela uma relação entre a cultura tipicamente escolar com as outras dinâmicas 

culturais, tanto as culturas ditas eruditas quanto as culturas ditas populares.  

A relação de sistemas de pensamento, de dispositivos cognitivos e simbólicos da 

escola com o campo social transforma-se, assim, segundo o autor em questão, em força 

formadora de saberes. A partir dessa visão, Forquin (1993, p.18), põe ênfase na 

complexidade da relação escola e cultura e renuncia à ideia de entender essa relação 

complexa, esse transbordamento, como um simples "reflexo de uma cultura posta como 

entidade una e indivisa". 

Percebemos a escola como uma instituição complexa que vai além das 

atividades de ensino e aprendizagem. Caracteriza-se por ser, antes de tudo, um grupo 



 7 

social cuja estrutura compreende não apenas as relações conscientemente ordenadas, ou 

prescritas, pois há relações que vão além daquilo que se espera para ela e que nascem 

da própria cultura da escola. É formada por grupos relacionais que vivenciam códigos e 

sistemas de ação num processo que faz dela, ao mesmo tempo, produto e instrumento 

cultural. Ela constrói e reconstrói, inclusive, as formas pelas quais essas determinações 

alcançam efeito no cotidiano, e tudo isto é expresso na cultura da escola. 

Esta perspectiva alia-se às ideias de Williams (2003), para quem o conceito de 

cultura deve ser analisado a partir de três categorias gerais, quais sejam: a cultura ideal, a 

cultura documental e a cultura social. 

A definição que Williams dá para cultura ideal é a cultura do ponto de vista do 

que há de mais universal e de mais permanente nas produções do pensamento humano. 

"A cultura é um estado ou processo de perfeição humana nos limites de certos valores 

absolutos ou universais" (WILLIAMS, 2003, p.51).  

Aceita essa definição, a análise da cultura (sob o prisma da cultura ideal) "é em 

essência o descobrimento e a descrição, na vida e nas obras, dos valores que podem 

compor uma ordem atemporal ou fazer uma referência permanente à condição humana 

universal" (WILLIAMS, 2003, p.51).  

Já na categoria documental, a cultura é definida por Williams (2003, p.51) como: 

"a massa de obras intelectuais e ficcionais nas quais se registram de formas diversas o 

pensamento e a experiência humana". Segundo essa definição,  

[...] a análise da cultura é a atividade da crítica, através da qual se descrevem e 

avaliam a natureza do pensamento, a experiência e detalhes da linguagem: a 

forma e a convenção em que estes se manifestam. Essa crítica pode oscilar desde 

um processo muito similar à análise ideal, o descobrimento do melhor que se 

tenha pensado e escrito no mundo, passando por um procedimento que, 

interessado na tradição, se concentra particularmente na obra estudada (o 

principal objetivo que visa é sua clarificação e avaliação), até uma espécie de 

crítica histórica que, depois da análise de obras específicas, procura relacioná-las 

com as tradições e sociedades nas quais surgiram (WILLIAMS, 2003, p.51).  

Quanto à definição da cultura sob a ótica social, Williams (2003, p.51) diz que a 

cultura é: "a descrição de um modo determinado de vida, que expressa certos significados 

e valores não só na arte e no aprendizado, mas também em instituições e no 
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comportamento ordinário". De acordo com essa definição, conclui que a análise da cultura 

é o "esclarecimento dos significados e valores, implícitos e explícitos, num modo 

específico de vida, numa cultura específica" (p.52).  

O foco de Williams é a cultura social. Porém, como reiteradamente esclarece, a 

análise da cultura em nenhum momento poderá ser feita sob apenas um dos três 

conceitos, senão sob a ótica dos três, relacionando-os sempre. O exemplo que usa para 

explicitar essa necessidade é a obra Antígona, de Sófocles. Destaca inicialmente que, 

analisando essa tragédia pelo viés da cultura ideal, pode-se ressaltar o valor ético e moral 

do respeito aos mortos1. Já, analisada sob o viés da cultura documental, pode-se extrair e 

ressaltar, por exemplo, o alto valor poético dos versos, sua métrica, rítmica etc. Porém, 

segundo o autor, sem qualquer demérito às possibilidades anteriores, não se pode deixar 

de analisar o contexto social no qual esse texto dramático se desenvolveu, o momento 

histórico do povo que o concebeu e o recebeu, e mais, como as gerações têm recebido 

essa obra através dos séculos.  

As funções práticas e simbólicas da Filosofia estão sendo construídas 

historicamente e acompanhando a elaboração da cultura no processo de humanização. A 

busca pela ampliação do atendimento à escolarização da população jovem e adulta se 

vincula às conquistas legais referendadas pela Constituição Federal de 1988, na qual a 

Educação de Jovens e Adultos passou a ser reconhecida como modalidade específica da 

educação básica, no conjunto das políticas educacionais brasileiras. 

 
[...] Uma cultura que não possua filosofia ou uma educação que não a 
ensine [...] não são mais que uma incoerência. A filosofia cumpre uma 
função imprescindível no conjunto da cultura e, por isso, no seio da 
sociedade. Alguém tem que assumir essa função. Se não queremos que 
seja a filosofia, podemos lhe dar outro nome; o estado de coisas 
fundamental não se altera por isso. Isto implica, por outro lado, claro está, 
que quando o filósofo renuncia a sua tarefa, deixando de ser guardião da 
racionalidade, ele perde sua função social e a filosofia, sua legitimação 
como momento necessário e irredutível da cultura (PORTA, 2007, p.49-50). 

 
 

                                                 
1
 Nessa peça, Creonte, rei recém-empossado de Tebas procura impedir que se prestem rituais fúnebres a um de seus 

sobrinhos, Polinice, filho de Édipo e Jocasta (irmã de Creonte) que morreu num assalto por ele liderado à cidade para 

tomar o poder que ficara nas mãos de seu irmão Etéocles. 
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  A proposta pedagógico-curricular de EJA, vigente a partir de 2006, 

contempla cem por cento da carga horária total na forma presencial. A matrícula é feita 

por disciplina e pode se dar na organização coletiva ou individual. A organização coletiva 

se destina, preferencialmente, aos que podem frequentar com regularidade as aulas, a 

partir de um cronograma pré-estabelecido. A organização individual destina-se, de 

preferência, aos que não podem frequentar com regularidade às aulas. 

 

Desta forma, a Lei n. 9394/96 incorpora uma concepção mais ampla e abre 

perspectivas para a Educação de Jovens e Adultos, desenvolvida na pluralidade de 

vivências humanas. Conforme aponta o artigo 1.º da Lei vigente: 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. A educação escolar deverá vincular-se 
ao mundo do trabalho e à prática social. 
 

 

 Para que a escola possa reorganizar o conhecimento originário na cultura vivida e 

dar significado ao conhecimento escolar, o ponto de partida deve ser a experiência dos 

sujeitos envolvidos. Segundo Freire (2004) a educação emancipatória valoriza o “saber de 

experiência feito”, o saber popular, e parte dele para a construção do saber. 

 

A educação de jovens e adultos, como modalidade de ensino, vem 
sendo estudada por um viés que questiona a marginalidade da educação 
dos povos do campo no cenário das políticas públicas. Passou por 
momentos de formação voltada aos interesses políticos partidários; em 
outras conjunturas, foram desenvolvidas práticas que objetivavam 
processos de conscientização política e social transformadora. Em outros 
momentos, como ensino supletivo, depois como ensino compensatório. No 
movimento social, desenvolve-se por meio de parcerias desenvolvidas na 
própria sociedade civil organizada, ou em encontros entre a sociedade civil 
e os governos (SOUZA, 2010, p. 107). 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

A pratica filosófica norteará a ação pedagógica com foco na diversidade cultural, 

percebendo, compartilhando e sistematizando as experiências vividas pela comunidade 

escolar, estabelecendo relações a partir do conhecimento que esta detém, para a 
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(re)construção de seus saberes e atividades que lhes propiciem o pensar e a 

compreensão de si mesmo, do outro e do mundo. Vale observar que: “A filosofia é uma 

atividade coletiva; “nela há uma divisão social do trabalho”, na qual centenas de 

“colaboradores” efetuam um amadurecimento gradual de problemas, soluções e 

argumentos [...]” (PORTA, 2007, p.83). 

 

O tempo dos alunos da EJA é definido pelo período singular de aprendizagem, 

tendo em vista que considera a disponibilidade de cada um para a dedicação aos 

estudos. 

  

. 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

  

ATIVIDADES Elaboração 

de projeto 

Idealização de 

material didático 

pedagógico 

Implementação 

didático 

pedagógica  

Produção de 

artigo final 

Período 1 x    

Período 2  x   

Período 3   x x 

Período 4    x 
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