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Eixo 7: Educação, História, Filosofia 
 
Resumo  
O presente trabalho é um registro das reflexões dos estudantes de Ensino 
Médio, participantes do grupo de estudos Filosofia e Ensino Médio: perspectiva 
para a formação integral à luz da Teoria Crítica, no Campus Avançado Goioerê, 
do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Os estudos são orientados como 
processo formativo, pela pesquisa, colocando-se como um registro das 
expressões argumentativas dos próprios membros. A pesquisa tem por objetivo 
estimular a formação de docente para as áreas das ciências humanas a partir 
da perspectiva da Teoria Crítica, especialmente pela motivação ao estudo da 
Filosofia, compreendendo-a para além do conceito de componente curricular. 
Procura-se também proporcionar a construção textual de ideias a partir da 
análise teórica da Filosofia. A pesquisa se fundamenta na Teoria Crítica da 
sociedade, destacando pensadores como Adorno, Horkheimer, Marcuse, 
Habermas e Honneth. A metodologia de trabalho está voltada para as 
orientações sobre temas e autores clássicos da Filosofia, os quais lançam 
luzes sobre a realidade-problema destacada. O trabalho é uma coletânea de 
ideias dos estudos em andamento, reveladoras da autorreflexão dos 
estudantes. Espera-se que ele contribua como experiência formativa aos 
estudantes, os quais são parte fundamental do processo educativo e que se 
abrem à futura docência, especialmente a partir das licenciaturas em ciências 
humanas. 
 
Palavras-chave: Filosofia; Ensino médio; Teoria crítica; Ciências Humanas. 
 

Introdução  

A construção do espaço educativo pelos agentes formadores 

vincula professores e estudantes no debate sobre a tarefa de pensar e agir no 
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mundo. O desafio se amplia na medida em que a ação reflexiva precisa 

extrapolar os limites da reprodução conceitual e a imitação da realidade. 

Pensar exige abertura para a crítica que constitui as bases da autonomia 

racional e da emancipação subjetiva, face ao espírito massificado que se 

enraíza na cultura oficializada.  

Recorrer à Filosofia como uma atitude autorreflexiva para 

pensar sobre a sua própria importância e finalidade no processo educacional 

se torna determinante para os estudantes do ensino médio, no sentido de 

superar a letargia intelectual que as redes sociais e os meios de comunicação 

de massa desenvolvem na cultura e atingem diretamente a forma de pensar e 

agir. A atitude de tratar os estudantes como seres pensantes e agentes 

políticos, como questionadores dos fatos que são postas socialmente a eles, 

enquanto indivíduos, procura revelar o sentido da construção da autonomia e 

da emancipação humana no mundo, concretamente pensadas a partir do lugar 

social em que atuam como estudantes e cidadãos concretos. 

A criação do grupo de estudos Filosofia e Ensino Médio: 

perspectiva para a formação integral à luz da Teoria Crítica, no campus 

avançado Goioerê, do Instituto Federal do Paraná (IFPR), a partir do 

componente curricular de Filosofia, reúne o professor da área e estudantes do 

Ensino Médio do curso Técnico Integrado em Informática, tendo como objetivo 

central estimular a formação docente para as áreas das Ciências Humanas a 

partir da perspectiva da Teoria Crítica. Esse grupo de estudos tem seus 

membros vinculados ao Grupo de pesquisa: Núcleo de Estudos em Formação 

Docente, devidamente registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), inscritos nas duas linhas de pesquisa: Ensino 

e Aprendizagem e Formação Docente.  

O grupo conta com a participação voluntária de 10 estudantes 

que, reunindo-se semanalmente, são estimulados à leitura de textos de 

pensadores que influenciaram o debate filosófico no Ocidente. Os estudos 

seguem metodologicamente as orientações sobre temas e autores clássicos e 

contemporâneos da Filosofia, os quais são retomados para lançarem luzes 

sobre as realidades-problemas, elencadas e destacadas para os debates 

planejados (ADORNO, 2006, p. 156).  
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Os textos são distribuídos antecipadamente para uma prévia 

leitura, a qual se amplia pelas reflexões nos encontros. Levam-se em 

consideração nos estudos: as linhas reflexivas dos pensadores, os problemas 

que envolvem os textos, a articulação reflexiva com a realidade contemporânea 

aos pensadores e seus textos, as categorias com as quais os pensadores 

trabalham e a contribuição destes para a realidade histórica e social dos 

participantes. Esses cinco elementos são postos em sintonia à proposta do 

projeto, que é a de pensar a formação docente pelas licenciaturas em ciências 

humanas.   

Por essa razão, a ação formativa se apresenta como uma 

proposta crítico-emancipadora, mediante o estímulo à formação docente pelas 

licenciaturas em ciências humanas, frente do embate culturalmente 

determinado pelo espírito que se propaga nos modelos educacionais 

imperantes nas últimas décadas no Brasil. O debate sobre a formação dirigida 

prioritariamente pelo e para o mercado de trabalho se torna combate ao padrão 

formativo que educa o indivíduo para a adaptação produtiva, estimulado por 

uma racionalidade instrumental e funcional.  

 

Metodologia 

A metodologia de trabalho está voltada para as orientações 

sobre temas e autores clássicos da Filosofia, os quais lançam luzes sobre a 

realidade-problema elencadas e destacada para o projeto. Seu objetivo é 

apresentar aos estudantes a crítica reflexiva sobre a formação a partir dos 

clássicos da filosofia, com especial destaque para os teóricos frankfurtianos.  

Como membros do grupo de estudos, os estudantes refletem 

textos de clássicos como Kant, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Foucault 

dentre outros. Também são aproximados da Teoria Crítica pela leitura dos 

textos de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Fromm e Honneth. A 

participação pessoal ocorre como círculo de debates pela crítica 

contextualizada dos textos e autores. 

Além do estímulo às expressões orais, os estudantes são 

orientados para registarem as suas ideias em anotações pessoais, as quais 

contribuem para o entendimento crítico do texto e autor, bem como para 
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possíveis produções de artigos científicos ou de resumos para apresentação 

em eventos e congressos. Ressalta-se que a iniciativa dos estudantes em 

proporem e participarem da produção de artigos científicos corrobora o 

aprofundamento reflexivo.  

Evidencia-se também que as reflexões, ao se voltarem para o 

enfrentamento do significado e da importância da Filosofia para a formação 

integral do ser humano – já no Ensino Médio –, ampliam os horizontes 

formativos e contribuem para questionar os padrões oficiais advindos das 

orientações e diretrizes de organizações mundiais para a educação, que 

fortalecem a adaptação e a instrumentalização dos estudantes ao modelo 

produtivo, priorizado no espaço educacional contemporâneo.  

No problema central, busca-se colocar como pauta reflexiva a 

importância do estudo da Filosofia para e no ensino médio. Para que os 

trabalhos de leitura e reflexão fossem iniciados, a partir do problema central, o 

grupo de estudos fez a leitura conjunta do texto de Theodor Adorno (2006, p. 

139-154) Educação para quê? Esse texto – que assume também a pergunta 

problema que direciona os estudantes – foi proposto com o intuito de provocar 

os estudantes para pensarem sobre os fundamentos e finalidades da 

educação, voltando-os para a formação de uma consciência crítica e ação 

participativa.  

Destaca-se, anteriormente a esta etapa, que o grupo de 

estudos já havia sido motivado a discutir sobre o que é e o que representa a 

teoria crítica para o pensamento contemporâneo. Nesse processo inicial, 

ressaltam-se os textos de Horkheimer (1991, p. 69-75) Filosofia e teoria crítica 

e Teoria tradicional e teoria crítica (1991, p. 31-68). 

O intento do projeto de trabalho é de dar voz aos estudantes 

para a expressão reflexiva dos seus registros pessoais. Busca-se, na reflexão e 

produção, contextualizar sobre a importância da Filosofia, a partir das críticas 

sofridas, como uma oportunidade de reconstrução de sentido de ser pela 

reflexão. Em seguida, a voz dos estudantes se dirige para ecoar seus anseios 

formativos, manifestando o que refletem sobre o tema. Por fim, algumas 

considerações são postas sobre o que de fato é educação – como formação – 
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e o que não é educação – pela adaptação –, em relação à formação do 

humano como um ser integral. 

Ressalta-se ainda que é tarefa dos estudos pensar essa etapa 

da formação básica em sintonia com a formação superior, especificamente à 

dos futuros professores pelas licenciaturas em ciências humana. 

 

Resultados e Discussão 

Na história, pelas diferentes culturas geopoliticamente 

constituídas, nota-se o desenvolvimento e a transformação da vida/existência. 

Essa mudança é uma mudança substancial, pela qual a vida mesma vai sendo 

compreendida como algo simples, naturalizada e esvaziada de sentido 

autorreflexivo. Essa simplicidade diz da maneira como a reflexão filosófica vai 

se esvaziando da postura crítica. A vida deixa de ser pensada em seu 

significado fundamental em função de significá-la para o mercado ou mundo 

produtivo. Nesse aspecto, Marcuse assinala que  

A absorção administrativa da cultura pela civilização é o 
resultado da direção dada ao progresso científico e técnico, da 
submissão crescente do homem e da natureza aos poderes 
que organizam essa submissão e que utilizam a elevação do 
nível de vida para perpetuar sua organização da luta pela 
existência (MARCUSE, 2001, p, 93). 

 
Observa-se que o esvaziamento reflexivo, no processo 

educacional, sobre o sentido fundamental da existência vai conduzindo o 

humano a assumir-se, desprovido de sentido profundo de identidade, diante do 

modelo social determinante (ADORNO, 1996), como um ser resiliente, 

entendido como flexível e adaptável.  

Lê-se, em Marcuse (2001, p. 83), a crítica sobre o sentido 

limitador e adaptador que a educação vai culturalmente elaborando em nossas 

vidas, especialmente pelo “sistema social estabelecido”, o qual se impõe para 

determinar as necessidades, as escolhas e as opiniões sobre a maioria dos 

humanos, tudo em nome de uma educação dita democrática, mas 

intencionalmente modeladora. 

A Filosofia em ambiente escolar é crucial também para a 

formação dos cidadãos críticos e atuantes. Há um estigma em torno dessa 

área do conhecimento, vista por muitos como sendo um esforço sem utilidade 
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econômica. Como projeto educacional esvaziado, nota-se que a formação das 

jovens gerações no Brasil se encaminha para a capacitação e habilitação 

humana, especificamente para atuar no meio produtivo. Essa reflexão pode ser 

aportada em Santomé, quando afirma que:  

O advento e a consolidação da sociedade industrial também 
foram favorecidos por instituições escolares que explicitamente 
ou implicitamente, cooperaram com a construção do ser 
humano disciplinado, obediente e acrítico com relação aos 
modelos de sociedade aos de poderes estabelecidos 
(SANTOMÉ, 2003, p. 189).  

 
A sociedade capitalista baseia o seu entendimento sobre os 

estudantes como se fossem operários em potencial, ou robôs orgânicos – 

seres autômatos – que trabalham e vivem apenas para realizar a manutenção 

do sistema. A realidade brasileira também tem evidenciado que esse projeto 

formativo está bem estruturado. Por isso, a subjetividade é formada e posta 

para o objetivo socioeconômico. Este é o ‛espírito objetivo’ da cultura 

contemporânea, instituída pelo capitalismo tardio. Para ajudar nessa leitura de 

cenário, Horkheimer e Adorno assim contribuem:  

O pensamento reduzido ao saber é neutralizado e mobilizado 
para a simples qualificação nos mercados de trabalho 
específicos e para aumentar o valor mercantil da 
personalidade. Assim naufraga essa auto-reflexão do espírito 
que se opõe à paranóia. Finalmente, sob as condições do 
capitalismo tardio, a semicultura converteu-se no espírito 
objetivo. Na fase totalitária da dominação, a semicultura chama 
de volta os charlatães provincianos da política e, com eles, 
como uma última ratio, o sistema delirante, e o impõe à maioria 
dos administrados já amolecidos, de qualquer maneira, pela 
grande indústria e pela indústria cultural (HORKHEIMER & 
ADORNO, 1985, p. 162-163). 

 
A análise sobre o projeto formativo no ensino médio requer a 

percepção crítica sobre a possível tensão entre formação para a resistência e 

formação para a adaptação. Essa tensão é desenvolvida pela formação 

ampliada, confrontada com a preparação para o mercado de trabalho. Trata-se 

de evidenciar continuadamente a força que opera sistemicamente nas 

sociedades contemporâneas para responder às demandas de produção 

(TEODORO, 2011).  

A concepção de indivíduo para o isolamento de si estimula a 

competitividade pessoal e corporativa, respondendo ao ideal do sistema 
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econômico-produtivo que reduz a concepção de trabalho à condição de 

mercadoria, associado ao valor do lucro (ANTUNES; PINTO, 2017). Como 

parte do processo, o indivíduo é formado para vender as suas habilidades e as 

suas competências, sendo estimulado para a superação do outro, também 

como ser produtivo. Quanto mais competitivo, mais adequado para pertencer 

ao rol dos que sustentam o sistema. Essa lógica fundamenta a formação 

educacional de uma identidade subjetiva que minimiza a importância da 

alteridade e esvazia o potencial formativo do pensamento crítico.  

 

Conclusões 

A Filosofia se coloca como fundamental em todas as áreas e 

fases da vida do ser humano, principalmente no âmbito escolar. Uma reflexão 

aprofundada sobre seu sentido e fundamento, para além do entendimento de 

matéria acadêmica, permite o desenvolvimento da análise crítica sobre 

diferentes perspectivas, especialmente frente ao movimento planetário que 

coloca em crise os valores do processo civilizatório e cultural do Ocidente. 

Enquanto condição formativa, a Filosofia constitui o locus autorreflexivo da 

análise conjuntural que estimula pensamento sobre os efeitos sociais pelas 

suas causas originárias, lançando sobre elas questões que desnudam as 

forças obscuras que colocam em xeque a nossa real condição humana. Nesse 

aspecto, a formação se constitui como dialética que se propõe uma contradição 

necessária à organização social. 

Como esforço racional articulado e articulador de diferentes 

leituras, a Filosofia vem possibilitar ao ser humano, historicamente constituído 

na pessoa de cada estudante, a condição de não ser ou se tornar modelado 

por um pensamento construído para a instrumentalização.  É de suma 

importância o pensamento crítico sobre o pensamento que se faz hegemônico 

na sociedade brasileira, principalmente para evidenciar as forças ideológicas 

que controlam o esvaziamento do processo formativo e denunciar um modelo 

educacional voltado meramente para a adaptação e instrumentalização do 

indivíduo como objeto para a produção de capital.  
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