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Resumo

A proposta do trabalho é analisar a carga horária destinada à disciplina

Filosofia no ensino médio no Brasil. Analisando a sua importância na formação

do cidadão, as expectativas e as exigências do poder público, a sua utilidade

na vida prática do aluno, vamos procurar responder a questão: o tempo

disponível para a filosofia no ensino médio é suficiente para atender as

expectativas alocadas à ela na formação do cidadão?

Palavras - chave: Filosofia - carga horária - ensino médio.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the workload designed to Philosophy

course in high school in Brazil. Analyzing its importance in the formation of

citizen expectations and government requirements, its usefulness in practical

life of the student, we will try to answer the question: the time available for

philosophy in high school is sufficient to meet the expectations allocated to her

in the formation of the citizen?

Key-words: Philosophy - workload - high school.
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1 - Introdução

Durante os estágios, disciplinas práticas e projetos de iniciação a

docência pude reparar a dificuldade dos professores de Filosofia em

administrar o tempo disponível com a expectativa para a disciplina. Em muitas

vezes os professores ficavam divididos em focar seus cinqüenta minutos

semanais em estimular a reflexão filosófica ou desenvolver um conteúdo

objetivo relacionado a historia da filosofia, necessárias para o Exame Nacional

do Ensino Médio (ENEM). Em contraste a isso, pude observar em outras

disciplinas como sobra tempo para ministrar temas cuja relevância para a

formação do individuo são questionáveis. Por exemplo, os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN) indicam que se dedique dois terços do último ano

do ensino médio em matemática para o estudo das Taxas de Variação de

Grandezas e Geometria Analítica (PCN, pag. 122). Levando em consideração

que na maioria das vezes cabe à matemática quatro aulas por semana, e um

ano letivo de quarenta semanas, o professor de matemática vai ter mais de

cento e trinta aulas para se dedicar a estas duas disciplinas. Com somente

uma aula por semana, filosofia tem cento e vinte aulas ao longo de todos os

três anos de ensino médio para percorrer toda a história da filosofia, de Tales

de Mileto até Habermas, que é exigido no ENEM, e promover reflexões

filosóficas sobre ética, lógica, política, metafísica e epistemologia.

Ao contrario de outras importantes ciências, a filosofia esta presente no

ambiente escolar brasileiro, obrigatoriamente, somente a partir da primeira

série do ensino médio, ou décimo ano de estudo do aluno. Situação

semelhante a da disciplina de sociologia e de certa maneira em biologia, física

e química que são ministradas nos anos finais do ensino fundamental em uma

única disciplina, chamada de “ciências”. A carga horária da filosofia, na maioria

das escolas do Brasil, é de cinqüenta minutos semanais, uma aula. Por ser

iniciada no ensino médio, a filosofia ainda deve ser apresentada integralmente

ao aluno, o que não acontece com outras ciências.
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Diante deste cenário podemos suspeitar que é inviável o alcance do

êxito em concluir o que o Ministério da Educação estabelece para a filosofia no

ensino médio com a carga horária semanal de cinqüenta minutos. Também

suspeito que seja inviável realizar, com a carga horária semanal de quarenta

horas semanais, e a atual divisão de um terço das horas dedicadas a

atividades fora da classe, cumprir as rotinas de preparação de aulas,

elaboração e correção de testes. Estas suspeitas serão colocadas em prova na

elaboração deste trabalho.

Sobre os objetivos do ensino médio é importante ressaltar, e isso será

um objetivo do estudo, o quanto é importante o ensino de filosofia no ensino

médio.

Se a filosofia consiste na atividade de criar
conceitos, que é isso então que ela cria? Podemos
dizer que o conceito é uma forma eminentemente
racional de equacionar um problema ou conjunto de
problemas, exprimindo com isso uma visão coerente
do vivido. Sendo assim, o conceito não é abstrato
nem transcendente, mas imanente, uma vez que
parte necessariamente de problemas
experimentados, isto é, na medida em que não se
cria conceito no vazio (GALLO, 2003, p. 3-4).

Sobre a relevância deste estudo, esclareço que este é relevante para

professores de filosofia em planejamentos de cursos para o ensino médio. Para

os profissionais pedagógicos das escolas, na elaboração do planejamento

escolar para o ensino médio. E finalmente para o próprio Ministério da

Educação, que é quem determina as prioridades a nível nacional do ensino

médio. Os motivos que justificam esta relevância estarão nas análises,

quantitativas e qualitativas, de toda a exposição.

Primeiramente cabe analisar a importância da filosofia na formação do

individuo enquanto cidadão. Esclarecer sobre o que ela de fato pode contribuir

para a formação de um cidadão consciente, racional e tolerante a novas

opiniões. Esta analise será feita com base na documentação do Ministério da
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Educação, partindo do ponto de vista do que já se espera da filosofia desde

agora. Vale ressaltar que não esta isento de críticas os objetivos do MEC para

o ensino de filosofia, a ele cabem analises profundas e consequentemente

críticas, porem estas não serão o objetivo do estudo. A impressão que se tem,

e que será testada, é que mesmo os objetivos que já são oficiais, se

alcançados, serão extremamente benéficos para a formação do cidadão, e por

isso serão eles as bases para o nosso estudo.

A segunda parte da construção vai analisar se as cento e vinte horas

disponíveis para o ensino de filosofia são suficientes para despertar no

individuo das habilidades previstas pelo MEC. Para isso serão considerados

padrões comparativos entre o estudo da filosofia e o tempo disponível, sem

entrar ainda no mérito da relevância, mas somente analisando tempo

disponível e quantidade de elementos que constituem a disciplina.

Um terceiro momento vai buscar traçar um paralelo entre a qualidade e

preparação das aulas de acordo com a quantidade total de alunos e turmas

que o professor é responsável. Neste ponto vale ressaltar a diferença entre um

professor que tem somente uma aula por semana e que, em conseqüência

disso, tem que dar aula em mais de vinte turmas para completar suas quarenta

horas semanais. Além do tempo reduzido, este fato contribui para que o

professor tenha menos tempo para se dedicar para cada turma, prejudicando a

preparação e adaptação que deve ser feita na forma de ministrar cada aula

para cada turma diferente.

O objetivo principal é demonstrar o quanto exercer a profissão de

docente de filosofia é importante em contrapartida ao quanto que estea

importância é negligenciada pelas autoridades.

O principal referencial teórico para a elaboração deste estudo são os

Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio (PCN). Elaborado pelo

Ministério de Educação (MEC), este documento estabelece as diretrizes para o

ensino médio de todas as áreas do conhecimento. É a partir dele que

extraímos os objetivos e principais diretrizes para o educação no Brasil. Este
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documento serve como complemento a outra importante fonte teórica do

estudo, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, que lança as bases legais

para a o exercício de qualquer atividade educativa no país, sobretudo a

pública. Uma outra perspectiva a pesquisa vai buscar as matrizes do motivo

principal do ensino de filosofia no ensino médio, para isso será usado

pensadores como Silvio Gallo:

O filosofo francês Michel Foucault, por exemplo,
caracterizou a atividade filosófica como uma espécie
de ‘exercício de si, no pensamento’. Isto é, como um
trabalho de pensar sobre si mesmo que faz com que
cresçamos e nos modifiquemos como pessoas.
Sendo o ensino médio uma fase de consolidação do
jovem, de sua personalidade, de seus anseios, a
filosofia tem ai um importante papel e uma
colaboração. (Gallo, pág. 43, 2009)

Outras importantes obras que já abordaram o tema de filosofia para o

ensino médio serão utilizadas como fonte teórica, como os livros de Silvio Gallo

“Metodologia do Ensino de Filosofia - Uma Didática Para o Ensino Médio”, “Da

Filosofia Como Disciplina”, este último em parceria com Roberto Goto. Outros

autores, que já escreveram sobre o tema, serão pesquisados como Marilena

Chaui, Mario Sergio Cortella e Evandro Ghendin.

Os livros didáticos utilizados pelas escolas públicas, que são indicados

pelo MEC para o ensino de filosofia, serão utilizados na pesquisa sobre a

quantidade de conteúdo a ser transmitido nos alunos. Eles serão de suma

importância para a análise quantitativa, pois todo o seu conteúdo foi respaldado

pelo próprio MEC quando este indicou e chancelou a obra.
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2 - A carga horária de filosofia para o ensino médio

Este primeiro momento da pesquisa vai se realizar no âmbito jurídico,

procurando as bases legais para a determinação da quantidade de aulas que

cada matéria deve ter no ensino médio, e a origem desta decisão. Deste modo

a origem do problema da quantidade de aulas estará desenvolvida.

Com a reformulação das diretrizes curriculares no período da ditadura

militar (Lei n. 5.692/71) a disciplina de filosofia, que já não era obrigatória

desde a década de sessenta (Lei n. 4.024/61) perde espaço para a recém

criada disciplina de Estudos de Moral e Cívica. Na teoria a filosofia não foi

proibida nas escolas, mas deixou de ter o caráter obrigatório em todos os

níveis. Isso somado a implantação de uma nova disciplina obrigatória forçou os

estados a abolirem o ensino de filosofia na educação brasileira.

A situação se manteve deste modo até a década de noventa. Até que a

criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1997, previa que o “aluno,

ao final do ensino médio, deveria ter conhecimentos básicos de filosofia e

sociologia” (PCN, pag. 7 – 1997). Porém, a responsabilidade pelo retorno da

filosofia a sala de aula ficava a cargo das Secretarias Estaduais de Educação

(SEE). Segundo o próprio PCN as SEE´s deveriam optar pela criação da

disciplina ou que estes conteúdos fossem abordados de maneira transversal

por outras disciplinas. Isso significava que o conteúdo de filosofia, e sociologia,

poderia ser apresentado pelos professores de outras disciplinas de maneira

paralela. Neste primeiro momento nenhum estado optou pela inclusão da

disciplina.

Tendo em vista a ineficácia da tentativa de retorno através do PCN foi

elaborado um projeto de lei que colocaria as disciplinas de filosofia e sociologia

no caráter de disciplinas obrigatórias para o ensino médio. O projeto tramitou

durante três anos no poder legislativo até ser aprovado em 2001. Porém, o

então presidente, e Doutor em Sociologia, Fernando Henrique Cardoso vetou a
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lei sob duas justificativas: que não haveria condições financeiras para que os

estados e municípios arcassem com o aumento de despesas que a contratação

de novos professores demandaria; e que não havia professores formados o

suficientes para sua implantação (FAVERO, 2004, pág. 260). Vale ressaltar

que não houve a apresentação de nenhuma pesquisa que justificasse

empiricamente os argumentos utilizados para o veto.

A matéria só retornou a pauta do legislativo em meados dos anos 2000

com o projeto de lei nº 11.684/2008 que alterava o PCN a fim de conceder o

caráter de obrigatoriedade para filosofia e sociologia. Desta vez, o então

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, técnico metalúrgico, sancionou a lei depois

de aprovada no legislativo. O parecer do Conselho Nacional de Educação

(CNE) estabeleceu que as escolas, públicas e privadas, teriam o prazo máximo

de quatro anos para a implantação das disciplinas em todos os anos do ensino

médio (Ministério da educação/Conselho nacional de educação/ Secretaria de

Educação Básica/DF, Consulta sobre a implementação das disciplinas Filosofia

e Sociologia no currículo do Ensino Médio, parecer CNE/CEB nº: 22/2008,

aprovado em: 8/10/2008).

Em nenhum momento do parecer do CNE, do PCN ou das leis federais

que legislam o ensino médio no Brasil é indicado à carga horária de cada

disciplina. Esta disposição é delegada as Secretarias Estaduais, municipais e

até as próprias escolas. Naturalmente as decisões destes órgãos, no momento

inicial, foi a de conceder para as disciplinas recém implantadas a menor carga

horária possível no ensino médio: uma aula, de cinqüenta minutos, por

semana.

2.2 – As Diretrizes Estaduais

Diante deste cenário constatamos que o motivo objetivo da carga horária

de filosofia ser somente uma hora, na maioria das escolas do Brasil, passa por

políticas estaduais, municipais ou por diretrizes da própria escola. Assim, para
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este estudo iremos considerar a situação das escolas públicas do estado de

Minas Gerais, que abrange mais de 80% das escolas de ensino médio da

cidade de Juiz de Fora.

Em Minas não existe uma determinação exata de quantas aulas cada

disciplina deve ter. Entretanto, a Secretaria de Educação Estadual de Minas

Gerais estabelece anualmente (este ano através da Resolução SEE numero

2842/2016 – anexo 1) a quantidade mínima de aulas para cada disciplina. A

quantidade mínima de aulas, somando todas as disciplinas, é vinte e cinco

aulas semanais. Uma vez que todas as escolas que funcionam no regime

normal (cinco aulas de ciquenta minutos por dia, cinco vezes por semana) já

tem todo o seu expediente preenchido com estas determinações mínimas.

Deste modo, na prática, o estado de Minas Gerais ao estipular uma quantidade

mínima de aulas esta também determinando a quantidade exata de aulas.

Segue abaixo o quadro de distribuição de aulas por disciplina em 2016.

Imagem 1 - Resolução SEE numero 2842/2016 – anexo 1
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Nota-se nesta distribuição que as disciplinas Filosofia, Sociologia e Artes

possuem no mínimo uma aula por semana. Devido à situação exposta no

parágrafo anterior esta quantidade mínima de aulas acaba por se tornar a

quantidade exata de aulas.

Vale destacar que a situação legal perante o estado não impede, ao

menos em teoria, que a carga horária da Filosofia, bem como de Sociologia e

Artes, seja aumentada pela própria escola. Porém, isso implicaria em um

aumento da carga horária total de cada uma da mesma. O gráfico abaixo

mostra a distribuição da carga horária total de todas as disciplinas ao longo de

todo o ensino médio.

Gráfico 1 – Total de aulas no ensino médio.
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2.2 – Horários para Disciplinas em todo o Ensino Obrigatório.

Nossa análise deve considerar ainda o ensino fundamental em sua

totalidade, que engloba os nove primeiros anos do ensino básico. Neste

período a filosofia não está presente sequer com a carga horária mínima.

Embora, legalmente as escolas tem autonomia para incluía-la nos seus

quadros,mas assim como no ensino médio sua inclusão implicaria em um

aumento da carga horária total.

Diversas iniciativas propõem um aumento da carga horária, que se

materializa na forma da implantação de escola em tempo integral. Nas

discussões neste sentido o aumento da carga horária acontece com a inclusão

de disciplinas que não estão presentes atualmente em nenhum currículo, como

musica, teatro e informática. Neste cenário caberá aos profissionais que

defendem o beneficio de sua disciplina nesta ampliação participarem do

debate. Assim uma reformulação ampliativa do horário para o ensino básico

não necessariamente modificará a situação da filosofia.

No quadro atual a filosofia além do pouco tempo que conta no ensino

médio ainda deve ser introduzida aos alunos, o que toma um precioso tempo

do total disponível. O fato de introduzida posteriormente ainda faz com que a

importância que os alunos dedicam a disciplina seja diminuída em relação as

demais.

O gráfico abaixo apresenta a proporção de tempo dedicado a cada

disciplina ao longo de todo ensino básico, englobando do 5° ao 9° ano do

ensino fundamental, quando as aulas começam a ser segmentadas por

disciplinas, e todo o ensino médio.
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3 - A importância da Filosofia na formação do individuo.

Em seguida será feita a leitura bibliográfica sobre a temática do ensino

de filosofia no ensino médio, com a intenção de reforçar o amparo teórico sobre

a importância do tema para a formação do individuo, concluído assim a

primeira etapa do estudo.

3.1 – A importância oficial

Muito podemos falar a respeito da importância do estudo da filosofia

para qualquer ser humano, suas contribuições para o desenvolvimento e

fundamento das ciências, para o comportamento moral, para a organização

política e para as questões mais subjetivas da existência humana. Partir para

esta abordagem encaminharia o estudo para uma infinidade de conteúdos com

incontáveis conjecturas e refutações.

Apesar de tentadora a resposta para a pergunta "o que devemos

aprender estudando filosofia?" não será objeto do nosso estudo. Escolher uma

linha de pensamento implicaria toda uma contra corrente que serviria como

contra argumento do nosso trabalho. Para evitar que isso aconteça optamos

por considerar somente a resposta oficial do Ministério da Educação, que

fornece justificativas e coloca metas de aprendizado para o aluno ao final do

ensino médio.

Considerando que 82% dos estudantes do ensino médio estão em

escolas públicas (DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2015) e que mesmo aqueles que

estão em escolas particulares que funcionam sob a regulamentação do poder

público, destacar a importância oficial nos permite partir para a argumentação

de que só estamos exigindo do estado aquilo que ele mesmo exige. Um

eventual disparate entre a exigência do estado e a relevância que ele dedica a

filosofia não foge a esfera do próprio estado.
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3.2 – As metas destacadas no PCN

Elaborado em 1996, como parte integrante da Lei de Diretrizes e Bases

para a Educação, o Planejamento Curricular Nacional serve de base comum

para a elaboração dos conteúdos ministrados aos estudantes ao longo do

ensino fundamental. Ele apresenta as justificativas e as metas de

aprendizagem específicas para cada núcleo de aprendizagem. Este documento

é revisado e atualizado anualmente, embora as mudanças periódicas não são

relevantes ao ponto de alterar substancialmente o conteúdo.

O trecho pertinente a filosofia conta com 24 páginas, e foi anexado ao

PCN na edição de 2007, quando o ensino de filosofia foi incluído nas rotinas de

todas as escolas brasileiras devido a sua obrigatoriedade.

As metas para o ensino de filosofia estabelecem que ao final do ensino

médio o aluno deverá dominar conteúdos em três grandes temas:

representação e comunicação; investigação e compreensão; e

contextualização sócio-cultural. Abaixo o trecho do PCN que elenca o que o

aluno deverá ser capaz de fazer.

“Representação e comunicação: 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 face a argumentos mais consistentes;

Investigação e compreensão: Articular
conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e
modos discursivos nas Ciências Naturais e
Humanas, nas Artes e em outras produções
culturais;

Contextualização sócio-cultural: 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.” (PCN, pag. 64).
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A organização do PCN é baseada em um programa de metas de

aprendizado. Dentro dele as metas são encadeadas de maneira vertical, ao

passo que as metas relacionadas à Filosofia estão englobadas as finalidades

do ensino médio, principalmente ao ponto que diz que é: “o aprimoramento

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da

autonomia intelectual e do pensamento crítico” (LDB, 1996, art 35). Tal meta

ainda engloba as metas relacionadas Sociologia e transversalmente todas as

outras disciplinas.

3.3 – A formação do sujeito crítico

O fato da formação do sujeito crítico ser uma meta que interfere em

todas as disciplinas faz com que ela seja referenciada em boa parte dos

objetivos expostos nos conteúdos dos livros didáticos. Isto foi observado ao

analisar os livros de Matemática, Português, Geografia, História, Biologia e

Sociologia. A ênfase dada a formação do sujeito critico nestes conteúdos, bem

como na justificativa destas disciplinas no PCN, sugerem que a criticidade é um

dos principais fatores que justificam a importância da disciplina.

Dado a quantidade de aulas que estas disciplinas possuem, conforme

exposto no Capítulo 2, e face a relevância desta meta em todas as disciplinas,

podemos interpretar que o sistema educacional brasileiro delega a estas

ciências uma responsabilidade maior na formação do sujeito critico do que a

Filosofia.

Neste ponto vale a reflexão do filosofo alemão Martin Heidegger, em seu

livro “Que é Pensar ?” (2002), onde ele expõe as diferentes maneiras de

pensar e elucida que o pensamento crítico é aquele  genuinamente filosófico.

Heidegger é radical ao afirmar que “a ciência não pensa” (HEIDEGGER, 2002,

pág. 202), no sentido que a ciência não questiona o mundo, não o critica, ela
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somente interpreta-o. A critica deve ser vista como um questionamento das

verdades inquestionáveis, deste modo fica limitado o papel da ciência como

formadora de sujeitos críticos, já que ela se propõe a encontrar a verdade da

natureza.

Sob essa perspectiva vale a reflexão sobre a maneira com que o

conteúdo científico é ministrado nas salas de aula. Se a pesquisa científica

ainda possui um caráter de inovação, ou de superação de antigos paradigmas,

o mesmo não podemos dizer sobre a exposição dos conteúdos científicos na

sala de aula.  Os professores expõem seus conteúdos como verdades

absolutas, verdades científicas. O máximo de critico que o aluno consegue ser

é em relação ao conhecimento formulado pelo senso comum.  Este processo

pode ser colocado como uma superação  de um conhecimento por um outro. O

sujeito critico não e aquele que aprende que todo o conhecimento do senso

comum é questionável, mas aquele que aprende que todo conhecimento,

independente de sua origem, pode ser questionado.

Nos discursos que fundamentam a importância da formação do sujeito

critico sempre encontramos exemplos onde a ciência conseguiu superar os

dogmas religiosos que reinavam no senso comum. Estes dogmas só chegaram

ao patamar que chegaram graças ao uma fé inabalável que a religião era a

única fonte confiável de verdades. O modelo de difusão da ciência atual altera

a fonte segura da verdade, agora é ensinado que só a ciência é fonte do

conhecimento verdadeiro. Desta maneira, estamos formando religiosos

científicos, e não sujeitos críticos.

Neste prisma vale lembrar os inúmeros casos na história da filosofia

onde o saber filosófico se contrapôs a conhecimento até então inquestionáveis.

A própria concepção do conhecimento filosófico sugere uma busca constante e

interminável da verdade.  Assim, o pensamento filosófico é marcado por uma

constante mudança de paradigma, nos mais de dois mil anos de história da

filosofia encontraremos por diversas vezes correntes de pensamentos que

divergem completamente umas das outras, sem que possamos afirmar que

uma supere a outra. Por isso ao ter contato com este tipo de pensamento o
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aluno aprende que por mais que um conhecimento seja muito bem

fundamentado, muito bem aceito, ele ainda pode ser questionado e criticado.

Por esta razão acreditamos que para a formação do sujeito critico a filosofia

deve ter um papel de relevância, no mínimo, semelhante ao das ciências.
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4 - O problema da falta de tempo

A segunda etapa vai explanar sobre os problemas causados pela

pequena quantidade de aulas. O primeiro deles é a falta de tempo para a

realização das atividades, para esta demonstração será utilizado os livros

didáticos como base do conteúdo pretendido pelo MEC, e analisado o tamanho

do seu conteúdo comparativamente com o tempo disponível para a sua

aplicação. Nesta comparação serão utilizadas livros de outras disciplinas, como

matemática e historia, juntamente com a analise de suas respectivas cargas

horárias.

4.1 – Os cinqüenta minutos

Para todos os efeitos desta análise será considerado que a carga horária

semanal para a filosofia é de cinqüenta minutos. Entretanto, este tempo deve

ser olhado em todas as suas particularidades. Todas as rotinas da escola que

devem ser feitas no horário de aula possuem um impacto muito maior quando

são realizadas no horário das disciplinas que possuem somente uma aula por

semana.

Originalmente a duração estipulada para as aulas era de uma hora. Com

o passar do tempo a hora/aula se transformou em cinqüenta minutos, isso

aconteceu para que não se perdesse tempo oficial de aula no deslocamento

entre as salas. Portanto, a idéia original da aula de cinqüenta minutos era que

houvesse um intervalo de dez minutos entre cada aula. Neste tempo o

professor poderia se deslocar de uma sala a outra, ir ao banheiro, beber água

ou realizar qualquer pequena tarefa sem comprometer seu horário de aula.

Porém, atualmente não existe nenhum intervalo entre as aulas. Na pratica, o

deslocamento, e qualquer outra atividade, é feita no horário da aula. Quando
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um professor tem duas aulas consecutivas ele perde menos tempo por isso,

mas esta possibilidade é vedada ao professor que só tem uma aula por

semana.

Proporcionalmente uma interrupção de aula tem muito mais impacto nas

disciplinas de menor duração tem muito mais impacto do que nas que tem mais

aulas. Por exemplo, durante os estágios curriculares pude observar por

diversas vezes aulas que eram interrompidas para que a direção da escola

pudesse dar avisos para a classe.

Os feriados e ocasiões onde não tem aulas regulares também impactam

bastante a rotina das aulas. No primeiro bimestre de 2016 houve três sextas

feiras sem aulas (Semana Santa, Tiradentes e uma paralisação), as turmas

que tem aula neste dia só tiveram cinco aulas neste período. Levando em

consideração a exigência de três avaliações por bimestre, se o professor gastar

uma aula por avaliação ele terá duas aulas de conteúdo para avaliar a turma

três vezes.

A indisciplina na sala de aula é um problema que toca todas as

disciplinas, e que é uma das principais causas de perda de tempo para o

conteúdo. Neste ponto um agravante no caso da filosofia é a importância  que

os alunos mais inclinados a indisciplina que enxergam as disciplinas com

somente uma aula por semana como algo de menor importância, agindo nelas

de maneira irresponsável.

Por todos esses motivos podemos crer que os cinqüenta minutos

semanais são um máximo de tempo possível, mas este máximo quase nunca

será alcançado.

4.2 – O conteúdo do livro didático

Uma maneira eficiente de analisar todo o conteúdo que deverá

ser abordado pela filosofia no ensino médio é investigando o livro didático. Este

material é aprovado pelo MEC, que chancela as propostas que abrangem todo
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o conteúdo por ele esperado. Os livros aprovados também estão da acordo

com o conteúdo exigido no ENEM.

O livro escolhido foi o "Filosofando - Introdução Filosofia", de Maria Lúcia

Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. O volume é utilizado desde 2009

pelo MEC, está na quarta edição e é o livro de filosofia mais usado nas escolas

brasileiras. Com 479 páginas o livro é encontrado em um único volume que

abrange todo o conteúdo do ensino médio.

O livro organizado por unidades temáticas, em cada uma delas é

exposto às principais correntes de pensamento da história da filosofia dentro do

referido tema. Ainda existem as subdivisões por capítulos, que totalizam trinta e

quatro. O quadro abaixo apresenta as informações básicas destas unidades.

Unidade Capítulo

Unidade 1 - Descobrindo a filosofia
Capítulo 1 - A experiência filosófica
Capítulo 2 - A consciência mítica
Capítulo 3 - O nascimento da filosofia

Unidade 2 - Antropologia filosófica

Capítulo 4 - Natureza e cultura
Capítulo 5 - Linguagem e pensamento
Capítulo 6 - Trabalho, alienação e
consum
Capítulo 8 - Aprender a morrer...

Unidade 3 - O conhecimento

Capítulo 9 - O que podemos conhecer?
Capítulo 10 - Ideologias
Capítulo 11 - Lógica aristotélica
Capítulo 12 - Lógica simbólica
Capítulo 13 - A busca da verdade
Capítulo 14 - A metafisica da
modernidade
Capítulo 15 - A critica à metafísica
Capítulo 16 - A crise da razão

Unidade 4 - Ética

Capítulo 17 - Entre o bem e o mal
Capítulo 18 - Ninguém nasce moral
Capítulo 19 - Podemos ser livres?
Capítulo 20 - Teorias éticas
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Unidade Capítulo

Unidade 5 - Filosofia política

Capítulo 21 - Política: para quê?
Capítulo 22 - Direitos humanos
Capítulo 23 - A politica normativa
Capítulo 24 - A autonomia da política
Capítulo 25 - Liberalismo e democracia
Capítulo 26 - As teorias socialistas
Capítulo 27 - O liberalismo
contemporâneo

Unidade 6 - Filosofia das ciências

Capítulo 28 - Ciência, tecnologia e
valores
Capítulo 29 - Ciência antiga e medieval
Capítulo 30 - A revolução científica do
século XVII
Capítulo 31 - O método das ciências da
natureza
Capítulo 32 - O método das ciências
humanas

Unidade 7 - Estética

Capítulo 33 - Estética: introdução
conceitual
Capítulo 34 - Cultura e arte
Capítulo 35 - Arte como fonna de
pensamento
Capítulo 36 - A significação na arte
Capítulo 37 - Concepções estéticas

Tabela 1 – Conteúdo do livro didatico.

Diante do exposto podemos fazer algumas considerações numéricas.

Caso o professor opte seguir rigorosamente o conteúdo do livro em suas aulas

ele terá que percorrer 5,3 páginas por aula. Tomemos como exemplo o

intervalo entre as páginas 298 e 303, “capítulo 24 – A Autonomia da Política“,

nesta divisão que engloba uma aula de cinquenta minutos o professor terá de

explicar os seguintes tópicos:

1. A formação do Estado nacional.

2. A Itália dividida: Maquiavel.
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3. Maquiavel era maquiavélico?

4. Virtu e fortuna

5. A política como categoria autônoma.

6. Ética e política.

7. Maquiavel republicano.

8. Democracia e o conflito.

9. Soberania e Estado moderno

10.As teorias contratualistas

11.Hobbes e o poder absoluto do Estado

12.A teoria hobbesiana

13.Estado de natureza

14.O contrato social

Todos estes itens elencados são tópicos presentes no intervalo de

páginas citado. O livro ainda trás recortes com pequenas biografias dos autores

citados e etimologia de palavras chave. Considerando somente os itens

principais o professor teria em média três minutos e trinta e quatro segundos

para explicar cada um destes temas. Lembrando que existe sempre a

possibilidade do aluno ter alguma dúvida, não ter entendido alguma parte e

criar a necessidade de uma explicação mais detalhada.

Sempre é possível sintetizar e resumir ao ponto de fazer dar

tempo para expor todo o conteúdo planejado. Por isso, independente do

tamanho do conteúdo, temos que ter em mente, para uma avaliação rigorosa, o

nível de profundidade que é exigido nas avaliações. Para isso separamos

algumas questões de filosofia do ENEN, para analisarmos qual é o rigor com

que o conteúdo é exigido.

Questão número 5, Caderno amarelo, Prova de 2015.

A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e

do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestadamente

mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim,

quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro
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homem não é suficientemente considerável para que um deles possa com base

nela reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar.

HOBBES. T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois

homens desejavam o mesmo objeto, eles

a) entravam em conflito.

b) recorriam aos clérigos.

c) consultavam os anciãos.

d) apelavam aos governantes.

e) exerciam a solidariedade.

Questão número 31, Prova de 2012.
Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo

é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias,

devido às grandes transformações ocorridas, e que ocorrem diariamente, as

quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar

inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida

metade dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a

outra metade.

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado).

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo.

No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político

e o humanismo renascentista ao

a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo.

b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.

c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.

d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de

aprendizagem.

e)redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão.
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Nos dois casos a resposta para a questão aparece no livro como uma

informação, dentre varias outras, em um dos tópicos acima citados. Assim, não

podemos considerar que os hipotéticos três minutos de explicação são

exclusivos para o conteúdo que responde a questão. Vale lembrar que o tempo

disponível médio para responder uma questão no ENEM é de três minutos e

vinte segundos. Isso significa que o aluno tem mais tempo para responder uma

questão de filosofia no ENEM do que o professor tem para explicá-la em sala

de aula.

4.3 – As reflexões filosóficas

Em varias reflexões sobre a filosofia na educação encontramos duas

maneiras distintas de conduzir o conteúdo do curso. A primeira delas esta

alinhada com o livro didático e com o conteúdo exigido no ENEM, que é o

objetivo da maioria das escolas particulares, nela o foco das aulas é conteúdo

da história da filosofia. Um curso voltado para este modelo percorre a história

do pensamento descrevendo os sistemas filosóficos mais relevantes. Este

modelo se assemelha bastante ao adotado pelas outras disciplinas, o

conhecimento é ministrado objetivamente e isso permite que a filosofia seja

enquadrada nos sistemas de avaliação, o que aumenta a sua relevância no

meio educacional.

O outro modelo propõe que as aulas sejam conduzidas de modo a

proporcionar uma experiência filosófica aos alunos. De maneira dinâmica este

modelo privilegia a construção de conhecimento através do dialogo entre

professor e alunos. Um dos entusiastas deste modelo é o professor Juarez

Gomes Sofiste, ele defende que deve haver uma mudança no foco de ação da

filosofia no ensino médio.

“No início desta reflexão afirmávamos que a
educação precisa de revolução epistemológica
comparada à revolução Copernicana ou Kantiana,
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ou seja deslocamento do eixo epistêmico: passagem
do eixo do APRENDER (transmissão de
conhecimentos) para o eixo do PENSAR
(investigação). Também a questão do ensino da
filosofia precisa de tal revolução,trata-se do
deslocamento do eixo das discussões: ao invés de
perguntarmos se é mais adequado trabalhar com
temas antigos ou modernos, se com história da
filosofia ou lógica, se ética ou metafísica,deveríamos
perguntar como, apoiados na filosofia, promovemos
uma educação para o pensar.” (SOFISTE, 1998.
pag.112).

De acordo com esta abordagem a prioridade das aulas de filosofia

deveria ser um ensinar a pensar. Esta valiosa iniciativa tem de dividir espaço

com conteúdo cobrado nas avaliações para ingresso no ensino superior. Tal

conteúdo é tratado como prioridade pelas instituições de ensino e pelos alunos

que desejam entrar na faculdade. Logo, temos na maioria das instituições uma

opção pelo conteudismo. Embora seja notório que, sob a perspectiva da meta

de formar um sujeito critico, promover  o  pensar seja mais vantajoso do que

transmitir o conhecimento.

Qualquer tentativa de conciliação desses dois métodos terá como

entrave o problema do tempo. Fica caracterizado, deste modo, uma

contradição do poder público, que por um lado coloca uma meta que para ser

alcançada demanda uma abordagem, e por outro lado cobra em suas

avaliações um conteúdo que só será transmitida totalmente com a utilização de

um segundo método.
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5 - O problema do excesso de alunos.

O segundo problema a ser analisado nesta etapa serão as

conseqüências da grande quantidade de turmas de um professor típico de

filosofia. Será mensurado o tamanho da interferência, na sua rotina semanal, a

quantidade de provas a serem corrigidas, de aulas a serem preparadas e de

alunos a serem avaliados. Para isso serão realizadas entrevistas com

professores de Filosofia, analise quantitativas de dados oficiais de escolas de

ensino médio e leitura de especialistas da área de educação sobre como o

professor deve preparar sua aula e suas avaliações.

No Brasil, em geral, o professor de ensino médio trabalha em um regime

de quarenta aulas semanais. De acordo com a legislação (lei numero XXX) um

terço das horas contratadas devem ser trabalhadas fora da sala de aula, para

planejamento e correção de aulas. Deste modo um professor deve estar

presente na sala em 26 aulas. Um professor de filosofia, para ter sua carga

horária completa, deve possuir vinte e sete turmas, cada uma delas com

quarenta alunos, chegando a um total de hum mil e trezentos alunos.

Em função da grande quantidade de turmas necessárias para que um

professor de filosofia atinja sua carga completa muitas vezes é preciso que o

mesmo de aula em mais de uma escola, já que é raro uma única escola tenha

vinte e seis turmas de ensino médio. Outra prática comum é a contratação de

professores em regimes inferiores à quarenta horas semanais. Isso implica em

uma remuneração menor, já que o piso nacional dos professores e aplicável

somente a quarenta horas semanais.

O gráfico abaixo apresenta uma comparação da quantidade de alunos

que os professores de cada disciplina possuem no ensino médio.
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Gráfico 3 – Quantidade de alunos no ensino médio.

As salas de ensino médio tem uma ocupação média de quarenta alunos.

O Ministério da Educação (MEC) estabelece que o ano letivo deve ser dividido

em quatro bimestres. Em geral as escolas estabelecem que cada bimestre

deve conter pelo menos três avaliações. Em cada bimestre, ele deve corrigir

três mil e novecentas avaliações. Em um ano um professor de filosofia para o

ensino médio deve corrigir quinze mil e seiscentas avaliações. Levando em

consideração o regime de quarenta horas semanais, onde dois terços destas

horas são dentro de sala de aula, restam para o professor quatorze horas fora

de sala, onde ele deve planejar suas vinte e sete aulas para vinte e sete turmas
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diferentes, preparar as avaliações e corrigir trezentas e noventa avaliações por

semana.

Sabemos que os números apresentados, devida a sua grandeza,

impossibilitam a realização plena dessas atividades na prática. Para contornar

este problema os professores realizam avaliações em grupo, na forma de

apresentação de trabalhos. Para facilitar a correção das provas as questões

são sempre objetivas. Estas práticas  são as únicas viáveis para manutenção

da rotina do professor, em função disso não é feito uma reflexão acerca de qual

é o melhor modelo de avaliação. As possibilidades de avaliação ficam limitadas

em razão da grande quantidade alunos. Isso não acontece com as outras

disciplinas que possuem mais de uma aula por semana.

A grande quantidade de tarefas que o numero elevado de alunos e de

turmas implica reflete diretamente na qualidade das atividades que o professor

tem de exercer fora da sala de aula. Fica praticamente impossível de exigir de

um professor com mais de mil alunos que este dedique alguma atenção

especial a um caso especifico. Em razão disso tende a existir um

distanciamento maior entre aluno e professor de filosofia.
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6 - A filosofia e o tempo para a filosofia.

A terceira etapa da pesquisa será a analise conclusiva do estudo, onde

serão apontados a relação entre a importância da filosofia na formação do

individuo e a importância dada a filosofia pelo sistema educacional brasileiro.

6.1 – A importância teórica e a importância prática.

No desenvolver do trabalho podemos nos aproximar de algumas

conclusões objetivas. Uma delas é considerar como sendo percentual de

importância que o poder público, dentro da esfera educacional, dedica a cada

uma das disciplinas como o tempo de aula ao longo de todo o ensino

fundamental. Deste modo, podemos considerar que é dedicado a filosofia 1,7%

do tempo disponível da educação brasileira.

Por outro lado poderíamos calcular a exigência que o poder público tem

para com a filosofia, em relação ao total de exigências que ele tem para todo o

sistema educacional, comparando a quantidade de metas que são elencadas

para a filosofia em relação a quantidade total de metas. Assim, levando em

conta que são cento e trinta metas destacadas no PCN e que destas, seis são

exclusivas da filosofia, temos que o poder público exige que através da filosofia

se desenvolva 5% de tudo que ele espera que se desenvolva no aluno.

Vale destacar que em momento algum do PCN é estipulado uma

hierarquia das competencias. Logo, qualquer tentativa de criar uma escala de

prioridade entre as metas estará sendo fruto de uma análise subjetiva do

documento oficial.

Por tudo que foi exposto, considerando as exigências e o tempo

disponível, concluímos que é impossível que um professor de filosofia, que se

dedique exclusivamente a essa ocupação, e que se restrinja a trabalhar
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somente ao tempo que foi contratado, cumpra as exigências e recomendações

legais.

Entretanto o que observamos na prática que os professores de filosofia

se esforçam arduamente para chegar o mais próximo de cumprirem tudo que é

deles esperado. Infelizmente, em muitos casos, o preço por este sobre esforço,

traduzido em horas trabalhadas e não remuneradas, esta na degradação da

carreira docente.

6.2 – Alternativas para solução.

O caso apresentado a seguir mostrara uma situação onde foi possível

aumentar a carga horária de filosofia sem prejuízo as outras disciplinas e sem a

implementação da escola em tempo integral.

Em 2012 a prova Brasil divulgou o relatório da qualidade da educação

publica por estado. Neste estudo foi apontado que o estado do Rio de Janeiro

possuía a segunda pior nota do Brasil.  A leitura sobre este relatório alarmou as

autoridades cariocas, sobretudo devido a situação econômica do estado, a

terceira maior economia do pais.

A solução proposta foi a reorganização completa do sistema

educacional.  Esta reestruturação buscava redesenhar o sistema de horários.

As aulas passaram a ter uma duração de 45 minutos, o que permitiu o aumento

de mais uma aula diária, ou cinco aulas por mês. Estas aulas foram distribuídas

para filosofia, sociologia e artes, que passaram a ter duas aulas cada, e

português e matemática, que passaram a ter cinco aulas cada. Outra mudança

significativa foi a medida que obrigava que a organização dos horários

colocasse todas as aulas da mesma disciplina em sequência. A perda de cinco

minutos em cada aula era em parte compensada ao se evitar o tempo que se

perde no deslocamento entre salas.
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É evidente que tal solução não resolve plenamente o problema, afinal

não podemos considerar que a falta de tempo pode ser resolvido com a

diminuição de todas as aulas. A solução definitiva deve passar pela discussão

acerca da escola em tempo integral. Mas temos de reconhecer que a

implementação de qualquer medida que onere o estado é dificilmente aceita.

Por isso a solução que envolve somente a reorganização dos horários possa

ser a mais realista atualmente.

Outro caminho possível é a consciência que o conhecimento em filosofia

pode proporcionar um aumento na capacidade de assimilação em outras

disciplinas. Tomemos como exemplo a interpretação de textos. A princípio o

desenvolvimento desta capacidade é responsabilidade dos professores de

português. Porém, a complexidade dos textos filosóficos faz com que os

professores de filosofia desenvolva notória capacidade de interpretação. O uso

formal da lógica argumentativa contribui significativamente para a compressão

de discursos argumentativos. Transmitir aos alunos do ensino médio o uso das

ferramentas da lógica tradicional certamente ajudará a desenvolver a

habilidade de compreender discursos em todas as áreas. Convencer as

autoridades disso pode ser um caminho para que a filosofia consiga transferir

horários de outras disciplinas para ela.

Enquanto estas soluções não são implementadas o mínimo a ser feito é

enaltecer o profissional que dedica a sua carreira a despertar o interesse pela

filosofia no ensino médio. Sabemos o quão árduo é o caminho a percorrer na

formação, e, após a elaboração deste trabalho, podemos ter ciência de quanto

este caminho se torna ainda mais duro quando se começa a exercer a

profissão. Sabemos também dos sacrifícios que este profissional faz para

manter suas aulas no melhor nível possível. Obviamente ele não faz isso por

dinheiro, já que nenhum professor brasileiro escolhe esta profissão por isso. A

motivação destes sacrifícios só pode estar na relação que começa junto com

os primeiros contatos com a filosofia, uma relação de amizade com o

conhecimento.
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