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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Este estudo aborda, sob a égide da Filosofia, o conceito de emancipação 

humana e sua relação com as tecnologias educacionais, esclarecendo o sentido da 

educação emancipatória a partir da abordagem de Paulo Freire para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). A partir deste se estabelece a ideia de emancipação como 

humanização do oprimido e superação dos seus condicionamentos históricos. Essa 

reconstrução filosófica conduz a um sentido coletivo e político da emancipação 

humana reafirmando uma concepção de educação capaz de construir no ser 

humano a sua humanidade plena. 

 Diante de tantas mudanças sociais, culturais e tecnológicas contemporâneas, 

percebe-se a necessidade de acompanhar essas evoluções, uma vez que entendê-

las são de fundamental importância para o progresso e emancipação de um 

indivíduo numa determinada sociedade.  

 Tendo em vista a oferta de uma educação de qualidade para jovens e adultos 

(EJA) que leve em consideração uma proposta educacional alternativa para o ensino 

médio, a Filosofia é uma disciplina que abre espaço para a reflexão da própria vida 

em sociedade, onde os estudantes possam compreender melhor a realidade na qual 

estão inseridos, tendo acesso ao saber que os oportunize a tomar decisões como 

sujeitos ativos de sua própria história.  

 Diante disso, faz-se pertinente que as tecnologias estejam presentes, já que 

favorecem, juntamente com a Filosofia, uma educação emancipadora para EJA, pois 

permeiam o trabalho e grande parte das atividades humanas contemporâneas. 

Explicitar o pensamento do educador Paulo Freire sobre uma práxis filosófica e 

tecnológica de forma organizada, expondo suas idéias e fatos das suas obras, se 

explica devido à quantidade de suas contribuições para essas áreas no trabalho com 

estudantes da EJA. 

 Dado isso, há que se valorizar a filosofia, já que propicia ao aluno da EJA a 

obtenção de uma visão filosófica ampla de ver o mundo, possibilitando levantar 

soluções, proporcionando um olhar vivenciado de forma crítica, atuante em todas as 

concepções da vida prática, favorecendo, dessa forma, o processo emancipatório 

humano dos estudantes. 



 
 

  ORIENTAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

1 O QUE É FILOSOFIA 

 

 A filosofia discute a realidade do ponto de vista da totalidade, de um conjunto 

de entendimento do problema, relacionando aspectos observados do contexto em 

que está inserido. Ela não faz juízos de realidades como a ciência, mas sim juízos 

de valor, significando, assim, que ao filosofar, se vai além, portanto, é ir além do que 

é, é buscar entender como deveria ser, julgando o valor da ação e ir à busca de 

significados. Desta maneira, a Filosofia propriamente surge quando um pensar 

torna-se objeto de uma reflexão (CUNHA, 1992). 

 Assim, então, conceitua-se a filosofia como uma reflexão sobre as 

inquietações que a realidade impõe, já que ela não é abstração independente da 

vida, é a manifestação humana e sua mais alta expressão, pois traduz o sentir, o 

pensar e o agir do ser humano, e, nisso, a ajuda da filosofia é fundamental 

(BRANGATTI, 1993). 

 Outra definição de Filosofia , segundo Aranha (2002) é que ela consiste em 

pensar sobre o pensamento, permitindo ressaltar seu caráter e tratá-la como uma 

reflexão sobre gêneros particulares de pensamento, formação de crenças e de 

conhecimento sobre o mundo. Este ramo do conhecimento também pode ser 

caracterizado pelos conteúdos ou temas tratados, pela função que exerce na cultura 

e pela forma como trata tais temas. Com relação aos conteúdos, na atualidade a 

Filosofia trata de conceitos como o bem, beleza, justiça, verdade.  

 Assim, a filosofia, em sua trajetória histórica, busca respostas para questões 

percebidas, e, a cada época, são respondidas a partir de diferentes reflexões que 

compõem correntes ou escolas de pensamentos.  

 Segundo Cunha (1992), 

 

Os primeiros filósofos foram os pré-socráticos, e eram principalmente, 
metafísicos, preocupados em estabelecer as características essenciais da 
natureza no seu todo. Platão e Aristóteles escreveram sobre metafísica e 
ética; Platão sobre o conhecimento; Aristóteles sobre lógica (dedutiva), a 
técnica mais rigorosa para justificar crenças; estabeleceu as suas regras de 
uma forma sistemática e manteve intacta a sua autoridade durante mais de 
2000 anos. Na Idade Média, ao serviço do cristianismo, a filosofia apoiou-se 
primeiramente na metafísica de Platão, e em seguida na de Aristóteles, com 
o propósito de defender crenças religiosas. No Renascimento, a liberdade 



 
 

de especulação metafísica ressurgiu; na sua fase tardia, com Bacon e, de 
um modo mais influente com Descartes e Locke, dirigiu-se para a 
epistemologia com o objetivo de ratificar e, tanto quanto possível, acomodar 
a religião e os novos desenvolvimentos das ciências naturais ( 
CUNHA,1992, p.99). 

 

 

 Assim, a Filosofia merece ser valorizada por si própria, e não por seus efeitos 

indiretos de ordem prática. E a melhor maneira de se assegurar seus bons efeitos 

práticos é que haja dedicação em encontrar a verdade. Por meio desses 

conhecimentos de outrora, conforme Chauí (1985) entende-se que ocasionalmente, 

duvida-se e questionam-se crenças. A ética, ou filosofia moral, para a autora, 

pretende articular, de maneira racional e sistemática, as regras ou princípios 

subjacentes na sociedade. 

 

 

2 O SENTIDO DA FILOSOFIA PARA A EDUCAÇAO  

 

 A educação se vê diante de intensos desafios, cruciais para a afirmação de 

seus objetivos e suas práticas pedagógicas. Educar para cidadania requer reflexões 

acerca da condição humana (GADOTTI, 2004). 

 Recorrendo à Aranha (1996), é a partir das relações que estabelecem entre si 

que os homens criam padrões de comportamentos, instituições e saberes, cujo 

aperfeiçoamento é feito pelas gerações sucessivas, o que lhes permite assimilar e 

modificar os modelos valorizados em uma determinada cultura. E, nesse sentido, é a 

educação que mantém viva a memória dos povos e lhes dá condições para sua 

sobrevivência, e, sendo assim, ela se firma como instancia mediadora que torna 

possível a reciprocidade entre indivíduo e sociedade. 

 Nesse contexto, a Filosofia tem enorme importância por se confrontar com 

esses novos desafios, analisando, interpretando, entendendo como se processa a 

ação docente e discente. Oferecer lugar à Filosofia no processo educacional 

significa considerar a necessidade que todos os jovens têm de pensar e de 

questionar, de voltar-se sobre seu pensamento e refinar suas respostas, para que 

tenham uma chance real de explorar assuntos de importância para a transformação 

de suas vidas (GADOTTI, 2004).  

 Buscando em LUCKESI (1994, p. 31-32), 



 
 

 

 
Enquanto a educação trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das 
novas gerações de uma sociedade, a filosofia é a reflexão sobre o que e 
como devem ser ou desenvolver estes jovens e a sociedade. O educando, 
que é, o que deve ser, qual o seu papel no mundo; o educador quem é, qual 
o seu papel no mundo; a sociedade, o que é, o que pretende; qual deve ser  
a finalidade da ação pedagógica. Estes são alguns problemas que emergem 
da ação pedagógica dos povos para a reflexão filosófica, no sentido de que 
esta estabeleça pressupostos para aquela. 

 

 

 O ensino filosófico, seja com as crianças, com os adolescentes e com os 

jovens, deve contribuir para a formação de uma consciência crítica, abrir o 

entendimento para as formas atuais de dominação e opressão que estão presentes 

em todas as relações sociais da vida, manifestadas por ideologias e convenções. 

Deve-se aprender a pensar, através da Filosofia, fazendo-se uma crítica constante a 

cultura dominante e as manifestações que levam todos a um pragmatismo 

reducionista da vida. Desta forma, a educação pode oferecer o entendimento de se 

reconhecer que todos os homens são filósofos enquanto pensam e agem 

racionalmente, de forma emancipadora (LUCKESI, 1994). 

 Assim, é papel da escola oferecer uma formação que leve ao aprimoramento 

constante da racionalidade, e, ao se trabalhar a filosofia com os estudantes, 

percebe-se a importância de incentivar a indagação, discussão e reflexão. A 

Filosofia é uma atividade humana indispensável, auxilia a desvendar os horizontes 

obscuros e incompreensíveis da humanidade. 

 

3 FILOSOFIA,  TECNOLOGIA E EMANCIPAÇÃO NA EJA 

A denominação "educação de jovens e adultos" é atual no País. Desde o 

Brasil Colônia, quando se falava de educação para a população adulta, fazia-se 

essa referência, que também necessitava ser doutrinada, havendo um caráter mais 

religioso do que educacional.  

 Em meados da década de 1950 e início da década de 1960, constata-se a 

emergência de uma nova perspectiva na educação brasileira fundamentada nas 

idéias e experiências desenvolvidas por Paulo Freire, que idealizou e vivenciou uma 

teoria voltada para as demandas e necessidades das camadas populares, realizada 

com sua efetiva participação e a partir de sua história e de sua realidade. Apontava 



 
 

a necessidade de contribuir para que estas pessoas voltassem a acreditar na 

possibilidade de mudança e melhoria de suas vidas quando se põem a ler o mundo 

e, como consequência, transformá-lo. 

Aqui cabe salientar a afirmação de Ferreira (2009) corroborando a tese de 

que a Educação é condição fundamental para se atingir uma situação de 

emancipação efetiva através da discussão e do estabelecimento de fundamentos a 

partir de uma prática e de bases coerentes. Exemplo desta perspectiva que pode ser 

trabalhada com os alunos da EJA no Conteúdo Estruturante Filosofia Política é 

apresentada por Ferreira (2009, p 42) quando faz os seguintes questionamentos:  

Por fim, a filosofia política está preocupada com o conceito de política, do 
que vem a ser política. Por exemplo, existe uma política apenas? Ou são 
várias políticas? Quando falamos em políticas públicas, necessariamente 
estamos falando em políticas de governo? Política define-se pelos ideais 
partidários apenas? Ou seja,está restrita a este nível ou é mais abrangente, 
envolvendo outras camadas e grupos, que não apenas os partidos e os 
políticos profissionais? Podemos falar em macro-política e micro-política? 
 

 À época, foi na educação popular que adveio o compromisso de tornar as 

condições concretas de vida destes setores presente nas análises conjunturais e 

estruturais, e, ao entenderem isto, começam a eliminar o caráter de psicologização 

das explicações vigentes ou mesmo dos inúmeros fatalismos propagados pela 

ideologia dominante, e, portanto, passam a enxergar alternativas de mudança e de 

melhoria para suas vidas. Assim, são gestados os germens para o fortalecimento da 

participação dos setores populares na reivindicação dos seus direitos básicos e 

fundamentais. A respeito destas práticas podem ser encontrados nos trabalhos 

educacionais desenvolvidos na década de 60, no campo da alfabetização, dos 

movimentos populares e da cultura popular. Entre os mais conhecidos encontramos 

as várias experiências da alfabetização de adultos dentro da filosofia de Paulo Freire 

(GADOTTI, 2004).  

 Mas as experiências populares dessa educação foram reprimidas pelo regime 

militar, e, a partir de 1970, entra em cena o Estado, como elemento principal da 

Educação de Adultos. Institui-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), 

em nível nacional. O Mobral se destaca pelos seus objetivos ambiciosos de redução, 

em 10 anos, do índice de analfabetismo do país, saindo de 33,6% em 1970 para 

chegar a menos de 10% em 1980 (PAIVA, 1982).  

 De acordo com Freire (1992, p. 77): 

 



 
 

O significado político assumido pelo movimento foi o mais eficiente 
propósito educacional no país. Esse compromisso materializa-se nos 
diversos movimentos da educação popular, em que a alfabetização dentro 
da proposta e filosofia do método/sistema de Paulo Freire, torna-se a viga- 
mestra destes trabalhos de emancipação dos setores desfavorecidos. 
Assim, de um lado, as práticas de alfabetização desenvolvidas na 
perspectiva freiriana denunciam, claramente, o caráter produtivista e 
classista da ideologia dominante, que estava presente nas diretrizes 
educacionais oficiais e que visava a continuidade das condições de 
exploração e a submissão pacífica dos setores populares a esse status quo. 
 
 
 

 É neste período que se deparam vários movimentos: 

 Movimentos de Educação de Base (MEB), que recebem o apoio da Igreja 

Católica para a realização de suas atividades;  

 Movimentos de Cultura Popular (MCP), que materializam os projetos artísticos 

e culturais (como o teatro de resistência e crítica social, os tipos de música de 

reivindicação, de protesto e de raízes, entre outros) gestados pelos grupos de 

profissionais liberais preocupados com a criação e preservação de uma 

cultura nacional e autóctone;  

 Centros Populares de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes, que 

expressavam um movimento universitário e secundarista nacional mostrando, 

através da arte e música estudantis, o comprometimento político e a 

participação nos rumos do país;  

 Programas e campanhas de educação de adultos e de alfabetização em 

escala ampla, acontecidos em maior abrangência no Nordeste (BEZERRA, 

1980). 

 Portanto, é neste contexto e processo que, falar em alfabetização significava 

falar em educação popular e conscientização, e, nas décadas seguintes, apontam-

se outras possibilidades com definições epistemológicas para os diversos 

movimentos populares e sociais. 

A busca pela ampliação do atendimento à escolarização da EJA se vincula às 

conquistas legais consideradas pela Constituição Federal de 1988, na qual passa a 

ser reconhecida como modalidade específica da educação básica, no conjunto das 

políticas educacionais brasileiras, estabelecendo-se o direito à educação gratuita 

para todos os indivíduos, inclusive aos que a ela não tiveram acesso na denominada 

idade própria (BRASIL, 1994). 



 
 

Entretanto, em 1990, a UNESCO instituiu o Ano Internacional da 

Alfabetização. Neste ano, realiza-se em Jomtiem, Tailândia, a Conferência Mundial 

de Educação para Todos, financiada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação e Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

pelo Banco Mundial, explicitando a realidade mundial de analfabetismo de pessoas 

jovens e adultas (UNICEF, 1991).  

Ainda na década de 90, promulga-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n° 9394/96 (BRASIL, 1996), na qual a EJA passa a ser considerada 

uma modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio 

com especificidade própria. Entretanto, com a Emenda Constitucional n°. 14/1996, 

cria-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), inviabilizando a inclusão do público em 

questão no financiamento da educação básica, demonstrando o descaso para com o 

atendimento da EJA (ZANETTI, 1998) 

 Diante dessas considerações, evidencia-se que a EJA surgiu como uma 

alternativa à escola tradicional, que havia expulsado aqueles que haviam perdido a 

época regular de fazerem seus estudos. Segundo Maia (1998), a contribuição das 

teorias filosóficas de Paulo Freire para a EJA são inegáveis. Para ele, a Filosofia se 

faz necessária para toda a humanidade, pois no mundo globalizado, o homem deve 

refletir sobre sua condição humana, já que seus esforços atuais voltam-se à busca 

incessante pela tecnologia e isso, muitas vezes, vem fazendo com que ele seja 

subordinado, cada vez mais à máquina onde, de criador, o homem passou a ser 

criatura de sua criação, perdendo assim, o seu humanismo (MAIA, 1998). 

 Considerando que para Freire (2005) uma perspectiva de transformação 

social requer fundamentações humanistas, os indivíduos desfavorecidos devem se 

organizar coletivamente por serem responsáveis pela própria construção histórica e 

pela transformação da sociedade. Nessa direção, a proposta EJA sugere que se 

considerem, na elaboração do currículo, as relações e categorias filosóficas e 

tecnológicas, tendo em vista os motivos do retorno dos educandos para a escola:   

 
Uma das razões pelas quais os educandos da EJA retornam para a 
escola é o desejo de elevação do nível de escolaridade para atender 
às exigências do mundo do trabalho.  



 
 

Cada educando que procura a EJA, porém, apresenta um tempo 
social e um tempo escolar vivido, o que implica a necessidade de 
reorganização curricular, dos tempos e dos espaços escolares, para 
a busca de sua emancipação. (Paraná, 2006, p. 33) 

 

 A atitude filosófica caracteriza-se pela indagação, principalmente em relação 

à educação, visto que a mesma vem sofrendo inúmeras transformações ao longo 

dos tempos. A visão da filosofia sempre mostrou que a educação é válida em 

qualquer época da vida humana, independente da cultura e época. Aristóteles e 

Platão já faziam concepções de ensino de acordo com o contexto vivenciado em 

suas vidas. Por conseguinte, como o saber é necessário, a educação é o meio de 

adquirir esse saber, mas é necessário a crítica e o pensamento para que não haja 

enganos. 

Logo, Cunha (1992), aponta que a filosofia não faz juízos de realidade da 

forma como a ciência faz, porém faz juízos de valor. Em outras palavras, quer dizer 

que filosofar é ir além, é procurar entendimento, saber julgar e criticar o valor da 

ação, ir em busca de uma concepção de filosofia que origina um pensar e 

transforma em objeto de reflexão. 

É válido lembrar o que Ferreira (2009, p 68) afirma em sua dissertação de 

mestrado considerando a perspectiva freireana: 

Evidentemente, há que se refletir na questão da Educação e da 
conscientização política e ética, considerando que são elementos 
indispensáveis na formação cultural de um povo. Com a perspectiva 
freireana, compreendemos que não há educação apolítica e, 
destacamos, que prescinda da ética, ou seja, que deixe de formar 
para alguma “ética”, que seja neutra. De algum modo formamos um  
éthos, no sentido mesmo dos valores, dos hábitos, da “moralidade”, 

que acaba normatizando a vida social sem uma mínima reflexão de 
seus fundamentos, o que lhe permite certa perpetuação. Por isso, na 
perspectiva de um êthos, aqui compreendido como fundamento do 

agir moral, propriedade de caráter, é inevitável reconhecer o 
entrelaçamento da Educação com este todo. Talvez por isso, a 
questão da Educação continue sempre em um dos últimos lugares 
na agenda política e, inevitavelmente, permaneçamos com uma 
sociedade ainda extremamente despolitizada e afeita aos mesmos 
vícios de sua classe governante. Certamente, nesta ótica, seria um 
“grande risco” alcançarmos uma educação emancipadora. 

 
Para Saviani (1989), a construção do pensamento origina-se pelo empírico, 

defrontado pelo abstrato e depois chega ao concreto. Assim, o mundo passa do 

senso comum para o senso crítico ou filosófico. O homem sai da escuridão, tira as 



 
 

escamas dos olhos e enxerga o mundo e os objetos de uma outra maneira, antes 

não vista e pensada. Assim o autor prossegue: 

 

Conclui-se que a passagem do senso comum à consciência filosófica é 
condição necessária para situar a educação numa perspectiva 
revolucionária. Com efeito, é esta a única maneira de convertê-la em 
instrumento que possibilite aos membros das camadas populares a 
passagem da condição de “classe em si” para a condição de “classe para 
si”. Ora, sem a formação da consciência de classe não existe organização e 
sem organização não é possível à transformação revolucionária da 

sociedade (SAVIANI, 1984, p. 13). 
 

 

Desta forma, expõe-se que a responsabilidade da educação por parte da 

filosofia encontra-se na formação do senso crítico do indivíduo, ou seja, fato que 

aumenta o nível de abrangência da consciência do homem, rompendo culturas e 

preconceitos, favorecendo sua emancipação (CUNHA, 1992). 

 Já a técnica, no entanto, só receberá seu impulso histórico após a intervenção 

da ciência filosófica. Portanto, há íntima relação entre a filosofia e a técnica. Quanto 

a isso, assim se posiciona Freire (1996 apud ZANNETTI,1998) 

 
 

A educação de adultos hoje, como a educação em geral, não pode 
prescindir do exercício de pensar criticamente a própria técnica. O 
convívio com as técnicas a que não falte a vigilância ética implica 
uma reflexão radical,  jamais cavilosa, sobre o ser humano, sobre 
sua presença no mundo e com o mundo. Filosofar, assim, se impõe 
não como puro encanto, mas como espanto diante do mundo, diante 
das coisas, da História que precisa ser compreendida ao ser vivida 
no jogo em que, ao fazê-lo, somos por ela feitos e refeitos. O 
exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o 
conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o 
para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o 
contra quem, são exigências fundamentais de uma educação 
democrática à altura dos desafios do nosso tempo.  

 

 

 Na sua concepção de educação como prática da liberdade, Freire (2001) 

nunca desprezava as tecnologias de informação e comunicação ou informática, diz 

que devem ser enfrentadas e discutidas. Ele procurava, por meio delas, reforçar a 

humanização do homem, para o qual se faz necessário o uso cauteloso e crítico das 

mesmas na fundamentação do ensino e aprendizagem. Para ele, os professores 

devem começar com o desvendar do conhecimento sobre a presença dos 

http://filoinfo.hyperlogos.info/taxonomy/term/352


 
 

computadores e suas redes, no sentido figurado e técnico, na prática educativa, em 

todas as suas dimensões (BREEDE, 1996). 

 Freire (2001), analisando a articulação entre o saber, as novas tecnologias e 

educação ao poder afirmou: 

 

 
Exatamente porque somos programados, somos capazes de pôr-nos diante 
da programação e pensar sobre ela, indagar e até desviá-la [...]. Somos 
capazes de inferir até na programação da que somos resultado [...]. A 
vocação humana é a de "saber" o mundo através da linguagem que fomos 
capazes de inventar socialmente [...] nos tornamos capazes de desnudar o 
mundo e de "falar" o mundo (FREIRE, 2001, p.56). 
 

 
 Freire (2001, p. 56) ainda aponta:  
 

 
O saber fundamental continua constituindo a capacidade de desvendar a 
razão de ser do mundo, e este é um saber que nem é superior nem inferior 
aos outros saberes, senão que é um saber que elucida, que desoculta, ao 
lado da formação tecnológica [...]. É o "saber político" que a gente tem que 
criar, cavar, construir, produzir para que a pós-modernidade democrática, a 
pós-modernidade progressista se instale e se instaure contra a força e o 
poder de uma outra pós-modernidade que é reacionária.[...] Necessita-se de 
homens, de mulheres, que ao lado dos saberes técnicos e científicos, 
estejam também inclinados a conhecer o mundo de outra forma, através de 
tipos de saberes não preestabelecidos. A negação disto seria repetir o 
processo hegemônico das classes dominantes, que sempre determinaram o 
que podem e devem saber as classes dominadas. 

 

 

 O pensamento filosófico de Paulo Freire foi aproveitado, na década de 1980, 

por algumas Secretarias de Educação, entre elas, a de Novo Hamburgo (RS, Brasil), 

para a informatização da sua rede de escolas. Nessa oportunidade, reuniram-se 500 

professores aos quais se apresentou o computador, bem como a obra "Educação e 

Mudança" de Paulo Freire. Essa reflexão permitiu o desenvolvimento de uma rede 

de ensino muito importante e diferenciada na região Sul do Brasil.  

 Sendo assim, o estudo dos textos filosóficos por meio das tecnologias deve 

levar o indivíduo a pensar, a discutir, argumentar, criar e recriar cultura. Para isso, os 

jovens e adultos, em geral procedentes das classes assalariadas, urbanas ou rurais 

e com diferentes origens étnicas e culturais devem ter acesso ao conhecimento 

produzido pela humanidade que, na escola, é veiculado pelos conteúdos das 

disciplinas escolares (FRIGOTTO, 2004). 



 
 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares de Filosofia do Estado do Paraná 

(DCEs), a Ciência e a tecnologia são frutos da cultura contemporânea, e assim, 

evidencia que o conhecimento científico é afluente de bases ideológicas, religiosas, 

econômicas, políticas, históricas, filosóficas e metodológicas. Isso porque o homem, 

ao entender as conexões da natureza e da sociedade em que vive, e não recebendo 

de maneira passiva certos critérios de autoridade ou tradição, valoriza-se a si 

mesmo, valoriza a experimentação, permitindo o conhecimento objetivo do mundo. 

 Desta forma, a filosofia contemporânea é decorrente da preocupação com o 

homem, em relação à sua historicidade, sociabilidade, consciência. E representa 

uma tarefa educativa de construir coletivamente a conscientização, criando 

possibilidades para superar os condicionamentos históricos, alcançando assim a sua 

vocação para a autonomia, emancipação e humanização.  

 Quanto a isso, evidencia-se: 

 

No transcorrer do processo educativo, a autonomia intelectual do educando 
deve ser estimulada para que ele continue seus estudos, 
independentemente da educação formal. Cabe ao educador incentivar a 
busca constante pelo conhecimento produzido pela humanidade, presente 
em outras fontes de estudo ou pesquisa. Esta forma de estudo individual é 
necessária, quando se trata da administração do tempo de permanência 
desse educando na escola e importante na construção da autonomia. A 
emancipação humana será decorrência da construção dessa autonomia 
obtida pela educação escolar. O exercício de uma cidadania democrática 
pelos educandos da EJA será o reflexo de um processo cognitivo, crítico e 
emancipatório, com base em valores como respeito mútuo, solidariedade e 
justiça (PARANÁ, 2005). 

 

4 PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Dada a sua formação, sua especialização, suas leituras, o professor 
de Filosofia poderá fazer seu planejamento a partir dos conteúdos 
estruturantes e fará o recorte – conteúdo básico – que julgar 
adequado e possível. Por exemplo: para trabalhar os conteúdos 
estruturantes Ética e/ou Filosofia Política, o professor poderá fazer 
um recorte a partir da perspectiva da Filosofia latino-americana ou de 
qualquer outra, tendo em vista a pluralidade filosófica da 
contemporaneidade. Importante é que o ensino de Filosofia se dê na 
perspectiva do diálogo filosófico, sem dogmatismo, niilismo e 
doutrinação, portanto sem qualquer condicionamento do estudante 
para o ato de filosofar. (PARANÁ, p. 54) 
 

 
 
 



 
 

MOBILIZAÇÃO PARA O CONHECIMENTO 

Tendo em vista que na EJA o tempo pedagógico tem sentido de tempo 

vivido enfocando o processo de formação e autoconhecimento dos estudantes 

vamos dar prioridade à qualidade do ensino e da aprendizagem através da 

adequação do tempo escolar com as necessidades desses sujeitos.  As atividades 

aqui propostas se justificam pensando a organização pedagógica na perspectiva dos 

estudantes da EJA cujo tempo pedagógico alocado para a disciplina de Filosofia 

consiste na presença dos estudantes em 64 horas/relógio ao longo do ano.  

Apesar da redefinição da proposta pedagógica-curricular no âmbito da EJA, 

queremos oferecer aos estudantes matriculados no CEEBJA  de Cornélio Procópio 

em 2014 uma trajetória de aprendizagem a ser concretizada respeitando o ritmo de 

todos e de cada um deles individualmente no processo de apropriação dos saberes.  

Assim, apesar de os conteúdos estruturantes da EJA serem os mesmos do 

ensino regular, isto é Mito e Filosofia, Teoria do Conhecimento, Ética, Filosofia 

Política, Filosofia da Ciência e Estética, a organização diária das aulas e os dias 

previstos na semana serão alocados conforme o ritmo dos educandos-

trabalhadores. Desta feita trataremos os conteúdos em formas e tempos 

diferenciados levando em consideração as experiências e as trajetórias de vida 

desses estudantes. O grande desafio é trabalhar os Conteúdos Estruturantes, com 

seus respectivos Conteúdos Básicos, em 64 horas, diferentemente da organização 

do ensino regular cuja carga horária no Ensino Médio é de 240 horas divididas nas 

três séries. 

Esta adaptação escolar às necessidades dos estudantes de EJA se justifica 

no sentido de que o currículo deve dar possibilidade para que eles transitem pela 

estrutura curricular conforme seu tempo. Para isso será disponibilizada uma 

interação entre os conhecimentos da Filosofia que favoreça uma relação dialética 

entre sujeito-realidade-sujeito. 

A proposta é que os estudantes matriculados no CEEBJA de Cornélio 

Procópio sobrevoem todos os Conteúdos Estruturantes respeitando-se seus ritmos e 

tempos. Como não é possível saber quantos e quais estudantes estarão presentes 

nas aulas sucessivas, o professor manterá um portfólio para cada estudante 

registrando os conteúdos  Estruturantes e Básicos até que todos alcancem a carga 

horária obrigatória. 



 
 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Ao problematizar, o professor convida o estudante a analisar o 
problema, o qual se faz por meio da investigação, que pode ser o 
primeiro passo para possibilitar a experiência filosófica. É 
imprescindível recorrer à história da Filosofia e aos textos clássicos 
dos filósofos, pois neles o estudante se defronta com o pensamento 
filosófico, com diferentes maneiras de enfrentar o problema e, com 
as possíveis soluções já elaboradas, as quais orientam e dão 
qualidade à discussão. (PARANÁ p. 60) 
 

As novas tecnologias originaram intenso impacto sobre a Educação 

desenvolvida atualmente, instituindo inovação nas formas de aprendizado e 

disseminação do conhecimento. Com isso, é imperativo e urgente assumir o controle 

sobre a tecnologia e pô-la a serviço do ser humano e não contra ele. Assim, 

problematiza-se: Qual a contribuição dos recursos tecnológicos, em específico o 

computador e a Internet, no aprendizado de conceitos filosóficos no Ensino Médio do 

CEEBJA de Cornélio Procópio?  

 

INVESTIGAÇÃO 

 

Ao desenvolver esta Unidade Didática queremos proporcionar aos atuais e 

futuros professores de Filosofia que atuarão no CEEBJA de Cornélio Procópio um  

meio para pensar o ensino de Filosofia no contexto específico da EJA. Ao entrar em 

contato com este documento o professor terá em mãos um recurso para entender as 

especificidades da socialização do conhecimento de Filosofia.  

Ao ensinar Filosofia no contexto do CEEBJA de Cornélio Procópio, o 

professor além de ter como referência as DCEs de Filosofia, cuja orientação afirma 

que: 

 

É imprescindível que o ensino de Filosofia seja permeado por 
atividades investigativas individuais e coletivas que organizem e 
orientem o debate filosófico, dando-lhe um caráter dinâmico e 
participativo. 
Ao articular vários elementos, o ensino de Filosofia pressupõe um 
planejamento que inclua leitura, debate, produção de textos, entre 
outras estratégias, a fim de que a investigação seja fundamento do 
processo de criação de conceitos. (PARANÁ p. 61) 
 



 
 

também deve  se orientar pelas Diretrizes EJA e pelas especificidades do 

estabelecimento de ensino. 

 

Em relação à escola e aos professores da disciplina 

 

Sugerimos, primeiramente, que o professor ao chegar à escola no início do 

ano para participar da Semana Pedagógica e nos dias previstos para planejamento, 

tome os seguintes procedimentos: 

 

1) Verifique as informações contidas no PPP da escola; 

2) Converse com os demais professores, equipe pedagógica, agentes 

educacionais e direção sobre a população atendida pela escola; 

3) Faça uma relação dos recursos tecnológicos disponíveis e suas 

condições; 

4) Verifique na Biblioteca da escola as referências disponíveis na área de 

Filosofia visando encaminhar os estudantes para futuras pesquisas; 

5) Verifique na sala de Filosofia as condições e quantidade de livros 

didáticos disponíveis, tais como Livro Didático Público,  PNLD e Antologia 

de Textos Filosóficos; 

6) Se houver outros professores de Filosofia, discutir com eles(as) 

procedimentos quanto ao uso do computador e internet na preparação 

das aulas.  

 

Através do recurso GoogleDocs/Drive será disponibilizado aos professores 

um questionário para que respondam as seguintes perguntas: 

- Como você considera o seu conhecimento de informática e de utilização das 

tecnologias na preparação das suas aulas? 

- O computador e a internet, de fato, podem lhe ajudar no processo de investigação 

com vistas à criação/recriação de conceitos?  

- Você se sente interessado em aprender ou a usar o computador e a internet? 

- Como você tem utilizado as novas tecnologias em suas aulas? 



 
 

- Você lança mão dos recursos didáticos disponíveis no portal Dia a Dia Educação? - 

- Se levasse os estudantes ao laboratório de informática, quais ações você 

desenvolveria? 

- Quais recursos do Portal Dia-a-Dia você utiliza em sua prática pedagógica? 

- Quais as dificuldades encontradas na prática pedagógica tendo em vista o uso das 

tecnologias na escola? Por quê? 

- Em que o computador se difere de outros meios na sua prática pedagógica? 

 

Em relação aos alunos  

 

Sabendo que a dinâmica dos estudantes do CEEBJA é diferente dos 

estudantes do ensino regular, por exemplo, os alunos presentes na sala de Filosofia 

no primeiro dia, ou primeira semana de aula podem não ser os mesmos que virão na 

semana seguinte, o professor pode estabelecer um debate com os alunos para 

discutir os conteúdos que serão trabalhados ao longo das 64 horas que os 

estudantes devem dispor para a disciplina de Filosofia.  

Assim, neste primeiro dia com os estudantes, o professor pode lançar a 

mobilização para o conhecimento para trabalhar os blocos de conteúdos de acordo 

com os Conteúdos Estruturantes MITO E FILOSOFIA (Saber mítico, Saber filosófico, 

Relação Mito e Filosofia, Atualidade do Mito, O que é Filosofia?); TEORIA DO 

CONHECIMENTO (Possibilidade do conhecimento, As formas de conhecimento, 

Problema da verdade, A questão do método, Conhecimento e lógica); ÉTICA  (Ética 

e moral, Pluralidade ética, Ética e violência,  Razão, desejo e vontade, Liberdade: 

autonomia do sujeito e a necessidade das normas); FILOSOFIA POLÍTICA 

(Relações entre comunidade e poder, Liberdade e igualdade política, Política e 

ideologia, Esfera pública e privada, Cidadania formal e/ou participativa); FILOSOFIA 

DA CIÊNCIA (Concepções de ciência, A questão do método científico, Contribuições 

e limites da ciência, Ciência e ideologia, Ciência e ética); ESTÉTICA (Natureza da 

arte, Filosofia e arte, Categorias estéticas – feio, belo, sublime, trágico, cômico, 

grotesco, gosto, Estética e sociedade).  

O professor, já sabendo, previamente, da quantidade de estudantes que 

serão atendidos naquele ano, deverá disponibilizar para aqueles que não estavam 



 
 

presentes neste primeiro dia de aula, o conteúdo da mobilização para o 

conhecimento.  

Tendo em vista a importância da inclusão da tecnologia, como recurso 

facilitador das atividades do professor de EJA, é necessário que o professor  

verifique junto aos alunos presentes na aula de mobilização e junto aos demais   

alunos o seu acesso ao  computador e à internet. Com esta informação, o professor 

pode fornecer cópia impressa do material trabalhado na mobilização aos alunos que 

não disponibilizam ou não saibam usar computador e internet.  

Àqueles que dispõem de computador e internet o professor disponibilizará, 

através da ferramenta Google Docs/Drive o seguinte questionário:    

1) Fale sobre o seu conhecimento em relação ao computador e à internet 

2) Onde acessam a internet 

3) Frequência de acesso à internet 

4) Aplicativos de uso mais frequente 

5) Softwares pedagógicos utilizados 

6) Conteúdos mais acessados durante o acesso à internet 

7) Conhece e faz uso dos conteúdos disponibilizados no portal Dia a Dia 

Educação no desenvolvimento das atividades da disciplina de Filosofia? 

 

Sugestões de atividades 

1) Mito e Filosofia 

- A partir das discussões sobre mito, os exemplos apresentados, sua definição, 

características e função social explique a importância dos mitos na formação do 

pensamento grego. 

- Considerando os mesmos itens acima, produza um texto (crie um mito) de 

aproximadamente 15 linhas.  

 

 

2)  Teoria do Conhecimento 

- Com base nas páginas 59 a 70 do Livro Didático Público de Filosofia, pense e 

escreva sobre a relação da teoria do conhecimento com as ciências; 

 



 
 

- 1.  Leia a primeira parte do diálogo Teeteto (texto on-line: 

http://www.dominiopublico.gov.br) e explique: 

a)  Quais os argumentos usados por Platão para mostrar que a tese de Protágoras 

não serve como paradigma do conhecimento? Exponha para a classe a resposta. 

b)  Como Platão define o processo de conhecimento no trecho final da primeira parte 

do Teeteto? 

 

3) Ética 

- Com base nos textos das páginas 212 a 219  do livro PNLD Filosofando responda:  

* O que significa dizer que “a não indiferença é a essência do saber”?  

* Explique a afirmação: o ser humano, diferentemente do animal, é capaz de 

produzir interdições.  

 

- Com base nos textos das páginas 239 e 240  do livro PNLD Filosofando explique:  

Por que, segundo Espinoza, determinismo e liberdade não são conceitos que se 

excluem. 

 

4) Filosofia Política 

- O livro Antologia de Textos Filosóficos, disponível em meio eletrônico no Portal 

Dia a Dia Educação e impresso, apresenta o Cap. XIII de O Leviatã de Thomas 

Hobbes nas páginas 346 a 352. Produza, a partir do referido capítulo, um 

questionário com 10 perguntas. 

- Acesse através do link 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/eureka/filosofia.pdf o material 

EUREKA e leia a Aula 3 A política em Maquiavel e responda às perguntas da 

página 12.  

 

5) Filosofia da Ciência 

TEXTO  

           Do princípio do século XVII ao fim do século XVIII, 1o aspecto geral do mundo natural 2alterou-

se de tal forma que Copérnico teria ficado pasmo. A revolução que ele iniciara desenvolveu-se tão 

rápido e de modo tão amplo que não só a astronomia se transformou, mas também a física. Quando 

isso aconteceu, dissolveram-se os últimos vestígios do universo aristotélico. A matemática tornou-se 

uma ferramenta cada vez mais essencial para as ciências físicas. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/eureka/filosofia.pdf


 
 

 A visão do universo adotada por Galileu — morto em 1642, ano do nascimento de Isaac Newton — 

baseava-se na observação, na experimentação e numa generosa aplicação da matemática. Uma atitude 

de certa forma diferente daquela adotada por seu contemporâneo mais jovem, René Descartes,que 

começou a formular uma nova concepção filosófica do universo, que viria a destruir a antiga visão 

escolástica medieval. 

Em 1687, Newton publicou os Principia, cujo impacto foi imenso. Em um único volume, reescreveu 

toda a ciência dos corpos em movimento com uma incrível precisão matemática. Completou o que os 

físicos do fim da Idade Média haviam começado e que Galileu tentara trazer à realidade. As três leis do 

movimento, de Newton, formam a base de todo o seu trabalho posterior. Ronan Colin A.. História 

ilustrada da ciência: da Renascença à revolução científica. São Paulo: Círculo do Livro, s/d, p. 73, 82-

3 e 99 (com adaptações). 

 

*. (Unb 2010)  Os trabalhos de Aristóteles e Galileu representam dois momentos marcantes do 

desenvolvimento das ciências naturais no Ocidente. Assinale a opção que sintetiza corretamente as 

contribuições de cada um deles para a história da ciência. 

a) Aristóteles produziu conhecimento acerca do universo de modo empírico e experimental, ao passo 

que Galileu defendeu o uso da matemática como ferramenta de descoberta, relegando a lógica a uso 

apenas argumentativo.    

b) O conhecimento de Aristóteles acerca do universo era especulativo, embasado na lógica que ele 

mesmo criara, diferentemente do conhecimento de Galileu, que defendia o uso da matemática como 

ferramenta de descoberta, relegando a lógica a uso apenas argumentativo.    

c) A despeito de diferenças quanto à percepção do universo, como heliocêntrico ou geocêntrico, tanto 

Galileu quanto Aristóteles atribuíam à lógica o poder de desvelar relações de causalidade entre os 

fenômenos naturais.    

d) O conhecimento de Aristóteles acerca do universo era empírico, e o de Galileu, contemplativo,  

diferindo ambos quanto ao grau de manipulação dos fenômenos naturais na construção dos conceitos 

científicos.    
 

Disponível em http://sociofilo2012.blogspot.com.br/2013/02/3em-exercicios-filosofia-

da-ciencia.html Acesso em 20 out 2013. 

 

- Livro Didático Público de Filosofia pg. 247. 

Leia o texto que segue e responda as questões:  

A filosofia da ciência tem uma história. Francis Bacon foi um dos primeiros a tentar 

articular o que é o método cientifico da ciência moderna. No início do século XVII, 

propôs que a meta da ciência é o melhoramento da vida do homem na terra e, para 

http://sociofilo2012.blogspot.com.br/2013/02/3em-exercicios-filosofia-da-ciencia.html
http://sociofilo2012.blogspot.com.br/2013/02/3em-exercicios-filosofia-da-ciencia.html


 
 

ele essa meta seria alcançada através da coleta de fatos com observação 

organizada e derivando teorias a partir daí. (CHALMERS, 1993 p. 23) 

1.  Quais são os resultados positivos e negativos da ciência? 

2.  Que fatos históricos marcantes envolvem eventos científicos?  

3.  O avanço da ciência e da tecnologia tem melhorado a vida dos homens na terra 

ou servido para au-mentar o abismo entre os excluídos e a minoria privilegiada? A 

ciência procura atualmente o bem co-mum, ou atende a certos interesses 

mercadológicos?  

4. Dizem que a energia atômica e o avião já salvaram mais vidas do que foram 

tiradas com eles em Hiroshima e Nagasaki. Você concorda? Justifique. 

 

6) Estética 

- Com base nas discussões realizadas em sala de aula e com o apoio das páginas 

400 a 406 responda as seguintes perguntas: 

- Por que tradicionalmente a Estética está ligada à questão do Belo? 

- Explique o que é ter gosto. Dê exemplos 

- Explique o conceito objetivo e o conceito subjetivo de beleza. 

- Como Kant supera a dualidade subjetividade-objetividade. 
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