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RESUMO

Esta pesquisa consiste na discussão das habilidades e competências que devem ser desenvolvidas no
Ensino Fundamental II e que cabem ao professor de Filosofia, e na tentativa definir quais são os
profissionais que poderão lecionar tal disciplina, uma vez que essa definição não está clara. Para tanto,
fez-se uma análise da qualidade do ensino da disciplina de Filosofia nas escolas particulares e públicas da
cidade de Maceió e se verificou que alguns profissionais que ensina Filosofia não têm a devida qualificação,
deixando uma enorme lacuna no que diz respeito à seleção dos conteúdos, e nas relações
interdisciplinares que devem ser incluídas em cada fase do Ensino Fundamental II, causando déficit que
acarretarão em consequências futuras para estes alunos quando eles forem enfrentar os vestibulares,
ENEM e o mercado de trabalho que cada dia está mais exigente e competitivo.
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ABSTRACT

This research consists in the discussion of the skills and competencies that should be developed in
Elementary Education II and that fit the philosophy professor, and in an attempt to define what are the
professionals who can teach this discipline, since this definition is not clear. As such, there is an analysis of
the quality of teaching the discipline of Philosophy in private and public schools of the city of Maceió and
found that some professionals who teaches philosophy not have the proper qualifications, leaving a huge
gap in regard to the selection of contents, and the interdisciplinary relationships that must be included in
each phase of Elementary Education II, causing a deficit that will lead to future consequences for these
students when they are facing the vestibular ENEM and labor market each day is more demanding and
competitive.
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Este trabalho é fruto de uma pesquisa, ainda em desenvolvimento, de uma dissertação de mestrado e tem
como problematização a prática docente da Filosofia e a relação com as demais disciplinas, pois de acordo
com os PCN’s e a LDB o planejamento pedagógico na Educação Básica deve ser abrangente e desenvolvido
de maneira interdisciplinaridade para que o alunado perceba a relação teoria e prática, proporcionando ao
mesmo uma visão ampla e contextualizada do mundo em que vivem. Além disso, eles serão estimulados a
usar a criatividade e também se sentirão valorizados.

Com isso, pode-se perceber que o professor não é um mero transmissor de conhecimentos, mas também
um vetor que estimula a busca pelo conhecimento. Porém, essa possibilidade interdisciplinar fica muito a
desejar, pois os alunos não estão acostumados a ler, interpretar e formular ideias relacionando teoria e
prática, por isso veem constantes indagações do tipo: para que estudar Filosofia Qual a função prática da
Filosofia no cotidiano Por que a Filosofia também se relaciona com outras áreas do conhecimento A
Filosofia é uma ciência teorética ou especulativa

Esses questionamentos são constantemente realizados pelos alunos da Educação Básica (Ensino
Fundamental, Ensino Médio e Superior). Desta forma, essas indagações estão além do plano pedagógico,
pois ultrapassam os limites de uma mera sala de aula, porque é difícil para o aluno compreender todos
esses questionamentos se os mesmos não tiverem a oportunidade de realizar uma aula de campo e/ou
atividades que os mesmos possam vivenciar essa relação (teoria-prática).

Porém, de acordo com as novas definições do currículo aplicado aos cursos superiores houve uma
separação entre teoria e prática no sentido que os profissionais aos saírem de seus cursos de formação
superior obtêm o título de bacharel ou licenciatura, onde o bacharel está apto aos ofícios da pesquisa e
aquele que tiver o titulo de licenciatura estará pronto para lecionar. Porém, continuam os questionamentos
das relações teoria e prática, pois como seria possível pensar num profissional que leciona sem realizar
pesquisas Uma vez que para ensinar é necessário selecionar material (livros, revistas, sites, filmes) para
subsidiar ao aluno conforme o conteúdo abordado.

Assim, o profissional que tem o título de bacharel sairá de um curso superior totalmente despreparado
para lecionar, bem como aquele que obtiver o título de licenciatura também não estará preparado para
realizar pesquisas. Essa divisão entre teoria e prática tem causado muitas dúvidas e um futuro incerto dos
profissionais da área de educação frente ao mercado de trabalho e suas exigências.

Além disso, como esses profissionais terão a maturidade e as habilidades necessárias para transmitir os
conteúdos da disciplina que lecionarão ou de pesquisar e montar projetos educacionais quando esse
profissional tem o titulo de bacharel se o mesmo não tem uma vivência cotidiana com os diversos
problemas educacionais. Pode-se perceber as enormes lacunas deixadas em muitos cursos de formação
continuadas e também na própria LDB, onde alguns artigos têm duplos sentidos ou até mesmo são
contraditórios.

É importante também ressaltar que algumas instituições desenvolvem projetos educacionais que estão
muito longe das realidades dos contextos do alunado e isso não acontece por que os profissionais da
educação desconhecem os problemas educacionais específicos dos seus alunos, mas porque muitas vezes
é mais interessante mascarar essa realidade com altos índices de aprovações no final do ano letivo para
mostrar um resultado falso e assim tal instituição ganhar prestígio. Esse tipo de mascaramento ocorre
geralmente nas escolas públicas, podendo também até atingir as escolas particulares, porém com outra
roupagem: onde os pais dos alunos visam à aprovação de seus filhos (as) ao final do ano letivo porque
estão pagando mensalidades caras.

Por outro lado, as escolas privadas também não ficam fora desse mascaramento, pois as mesmas pensam
também no alto índice de aprovação no final do ano letivo, assim como em um número significativo de
aprovados nos vestibulares. E o pior é que esse problema se alastra atingindo o alunado no percurso de
sua vida profissional, pois conforme a LDB o aluno que terminar o Ensino Médio deverá estar apto às
exigências do mercado de trabalho, a interpretar o contexto social, político e econômico no qual o mesmo
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está inserido.

Em consequência desses erros e contradições que tais alunos sofreram pelas determinações da LDB e dos
PCN’s, os mesmos têm menos condições de competitividade, seja para conseguir aprovações nos
vestibulares como também para adequar-se às exigências do mercado de trabalho.

Dentro desta problemática se pode inserir o seguinte questionamento: o Ensino Médio deve preparar o
aluno para o ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho Porque se o Ensino Médio tiver como
objetivo preparar o aluno para o ingresso no Ensino Superior, tais alunos não terão êxito para serem
inseridos no mercado de trabalho, pois o mercado de trabalho exige requisitos diferentes daqueles
propostos nos cursos de Ensino Superior. Poderemos, talvez, chamar os problemas relacionados teoria a
prática de estruturais ou até mesmo sistemáticos. Porque tudo isso vai depender do que deverá ser
tomado como solução para esses problemas: se soluções estruturais ou de uma reconstrução do sistema
educacional.

Assim, os direitos de tomar decisões isoladas são anulados quando os mesmos escolheram seus
representantes políticos, e transferiram essa autoridade aos representantes políticos.

Nesse sentido é importante lembrar-se do filósofo Rousseau, ao tratar de problemas educacionais em sua
obra Émilio, em que o mesmo propõe um projeto educacional planejado conforme o tipo de sociedade em
que tal projeto será colocado em prática, mas vale destacar que esse filósofo valoriza a educação e que
esta deve ser colocada de forma bem definida estabelecendo as fases educacionais em que a criança deve
passar dentro do processo educacional até atingir a idade de jovem e de adulto. Para Rousseau a
educação que deve ser dada à criança deve ser colocada dentro de suas limitações de entendimento de
acordo com a idade.

Vejamos como Rousseau analisa a capacidade de aprender e de fazer dessa aprendizagem algo produtivo
às nossas necessidades em Émilio ou da educação In: da Glória de Rosa, Maria. Cultrix, 2004. (p. 200):

Nascemos sensíveis e, desde nosso nascimento, somos afetados de diversas
maneiras pelos objetos que nos cercam. Tão logo temos por assim dizer
consciência de nossas sensações, estamos dispostos a procurar ou fugir dos
objetos que as produzem, primeiramente segundo nos seja agradáveis ou
desagradáveis, depois segundo a conveniência ou desconveniência que
encontramos entre nós e esses objetos e, em fim, segundo os juízos que
tenhamos dele em relação à ideia de sorte ou perfeição que a razão nos fornece.
Estas disposições estendem-se e afirmam-se à medida que nos tornamos mais
sensíveis e mais esclarecidos; mas, constrangidos por nossos hábitos, elas
alteram-se mais ou menos pelas opiniões. Antes dessa alteração, elas são o que
chamo em nós de natureza.

Trazendo a obra Émilio ou da educação para o contexto desta pesquisa vemos que Rousseau já tinha uma
síntese de como relacionar teoria e práticas educacionais para o desenvolvimento de habilidades e
competências necessárias ao contexto social dentro das exigências do mercado de trabalho.

Como foi realizada essa pesquisa

Essa pesquisa foi realiza através de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e estudo de casos, pois
como há poucos estudos registrados sobre lecionar Filosofia no Ensino fundamental II foi necessário fazer
um breve histórico da educação brasileira para se compreender como essa disciplina foi retirada do
currículo no período da Ditadura militar, logo seria necessário fazer uma reformulação na grade curricular

Pág.3/11



para que a mesma pudesse se adequar as novas realidades e tendências pedagógicas.

Então o ensino de Filosofia voltou, primeiramente, a fazer parte do currículo das escolas particulares e
também aquelas de cunho religioso e particulares só para o Ensino Médio e somente a partir de 2009 é
que esta disciplina retorna ao currículo do Ensino Fundamental II.

Quando essa disciplina retornou a grade curricular da Educação Básica, passou por muitas reformas tanto
para os cursos de Ensino Superior como no Ensino Médio, porém não foram feitas as devidas adequações
para o Ensino Fundamental II no Município de Barra de Santo Antônio. Desta forma, lecionar Filosofia
nessa rede municipal é algo muito difícil porque não tem uma diretriz estabelecida para orientar o
professor em suas atividades pedagógicas.

Foi desta forma que esta pesquisa se transformou em algo muito importante e relevante para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas. Com isso o objeto de estudo: ensino e aprendizagem foram
sendo traçados dentro de uma análise de muita complexidade diante das dificuldades de materiais
didáticos que fossem adotados tanto para os alunos quanto para os professores. Mas es tá ocorrendo um
avanço, pois a Secretaria de educação do Estado já convidou os professores da rede municipal de Barra de
Santo Antônio para juntos montar a grade curricular.

Enquanto essa grade curricular não é estruturada e adaptada às necessidades do contexto sociocultural da
realidade educacional do município mencionado a professora, autora dessa dissertação, realiza o
levantamento das dificuldades das relações intrínsecas as atividades de ensino-aprendizagem.

Com isso esta pesquisa surge como um resultado positivo de criar mecanismo que desperte o interesse
dessa disciplina nos alunos, pois como a Filosofia é vista como algo novo e de pouca acessibilidade do
alunado há de certa forma uma resistência por parte dos mesmos em desenvolver as atividades
necessárias para fixar e construir conceitos, uma vez que a Filosofia tem como função ler, interpretar,
construir pensamentos críticos, reformular conceitos já existentes adaptando-os ao contexto real e atual o
alunado não tem um ritmo de leitura necessário e importante para obtenção do êxito desejado e traçado
pelo professor nos objetivos de suas aulas.

Dentre os mecanismos que foram adotados para que o alunado adquirisse o habito de ler e os demais
exigidos para a compreensão da função prática da filosofia em seu cotidiano pode-se citar os projetos
interdisciplinares, gincanas, debates, fóruns de discussão, mostras filosóficas, etc. Essas atividades foram
realizadas com a participação direta dos alunos, onde os mesmos puderam opinar sobre as atividades e
também ajudaram nos levantamento de dados históricos já que eles vivem todos na região e seus pais
muitas das vezes são descendentes de pessoas que fazem parte do acervo vivo, ou seja, os pais de tais
alunos também estudaram na escola que estudam atualmente os filhos e viveram as transformações
socioculturais.

Então é importante que esses alunos compreendam a função prática da filosofia em seu cotidiano, pois os
mesmos precisam construir uma visão crítica já que no futuro eles serão pessoas que ocuparão cargos
públicos importantes e deverá fazer da educação um dos fatores principais para compreensão do contexto
social em que vivem e também poder obter sucesso na vida profissional.

Dentro desta perspectiva essa pesquisa analisa a educação como uma das formas de ascensão social e de
qualificação profissional levando ao questionamento de qual papel a filosofia exerce no aprimoramento
destes estudantes. Com isso, retorna-se a uma das problemáticas bastante discutidas pelos profissionais
graduados em filosofia: se a filosofia deve auxiliar na vida profissional ou estimular a pratica da ética e da
moral.

Esses questionamentos perpassam as limitações desta pesquisa, pois o aluno ao sair do Ensino
Fundamental II deve ser capaz de exercer atividades profissionais desenvolvidas pelos jovens aprendizes,
por exemplo, mas que muitas vezes este aluno terá que competir com o alunado das escolas particulares,
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onde estes entraram com maior facilidade porque não tem tantas dificuldades de leitura, de interpretação,
etc, porque são estimulados com atividades lúdicas dentro de um contexto interdisciplinar.

Além disso, na maioria das vezes o aluno de escola pública precisa trabalhar antes mesmo de concluir o
Ensino Fundamental II para ajudar na complementação da renda familiar, que é muito comum acontecer
no Município de Barra de Santo Antônio. Claro que isso não subestima o aprendizado do aluno que precisa
trabalhar antes de concluir tal fase da Educação Básica, mas com certeza dificulta porque, tais alunos
mudam de turno passando estudar a noite para poder trabalhar pelo dia, enquanto que o alunado de
escola particular geralmente passa por esse problema.

Outro problema encontrado após a reformulação da grade curricular dos cursos de nível superior é a
divisão dos cursos em licenciatura e bacharelado, pois além de causar competição entre os profissionais
também causa de certa forma um desfalque nas relações teoria-prática, ensino-aprendizagem já que o
profissional que saiu de um curso superior com o titulo de licenciatura esta apto a lecionar e aquele que
sai com a titulação de bacharel tem a competência de realizar pesquisas.

Assim foram separadas atividades pedagógicas importantes e necessárias para o profissional que vai atuar
na área de educação, pois é difícil realizar o ato de ensinar sem pesquisar, porque o material selecionado
para as aulas devem estar ao nível de compreensão do alunado e para que o professor saiba disso ele
deverá ter o contato com o aluno e suas dificuldades no que diz respeito ao exercício de
ensino-aprendizagem.

Os problemas que atingem a relação teoria-prática

O problema a ser estudado nesse trabalho se refere à prática docente da Filosofia e sua
interdisciplinaridade com as demais disciplinas, pois de acordo com os PCN ‘s e a LDB o planejamento
pedagógico na educação básica deve ser abrangente e deve haver uma interdisciplinaridade com as
demais áreas de estudo, pois infelizmente às vezes não fica claro qual a relação da filosofia com as outras
disciplinas causando algumas dúvidas na cabeça do aluno, pois eles passam a perguntar qual a função da
filosofia.

E que com certeza a separação entre teria e pratica, realizada pelo exercício das funções dos profissionais
com os títulos de licenciatura e bacharelado.

Nesse contexto a filosofia também tem a função crítica de estimular o cidadão a exercer os seus deveres e
de lutar pelo seu espaço dentro da sociedade em que o mesmo esta inserido. O cidadão dentro de um
Estado democrático não tem o dever apenas de eleger seus representantes, mas de fiscalizar, participando
ativamente das atividades políticas e das decisões sociais importantes.

A educação é um dos fatores que ajuda o cidadão ter o discernimento necessário para exercer seu papel
social de forma consciente, pois sem tal consciência o individuo exerce seu papel, porém o mesmo não
tem o senso critico que é algo importante para a realização de decisões importante tais como: votar,
cobrar das autoridades seus direitos, etc.

Além disso, segundo a LDB ao final do Ensino Médio o aluno deve ter as habilidades necessárias para
enfrentar as exigências do mercado de trabalho e como a filosofia é uma das disciplinas fazem parte do
currículo escolar, a mesma terá a função de refletir e inserir o cidadão no âmbito social.

Importância dessa pesquisa

Esta pesquisa é de suma importância para que se possa verificar a qualidade do currículo escolar e as
habilidades e competências que os alunos terão ao término de cada etapa do Ensino Fundamental, já que
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mesmo com a obrigatoriedade da disciplina na grade curricular poucas são as escolas de Ensino
Fundamental II públicas dos municípios alagoanos que cumprem as determinações da LDB, pois além de
serem poucas as escolas que incluíram a disciplina no currículo escolar estas na maioria das vezes não
possuem material didático que ajude o planejamento do professor em sala de aula e essa é uma das
dificuldades que o professor encontra.

Outra dificuldade que o professor de filosofia encontra em lecionar a disciplina é que os conteúdos
estruturantes não estão estabelecidos e cada professor está livre para decidir quais são os conteúdos
importantes para cada segmento do Ensino fundamental II (do 6ª ao 9ª ano). Com isso o aluno quando
muda de turma ou turno, se for outro professor que lecione a disciplina, o mesmo terá dificuldade de
aprendizagem, já que na maioria das vezes o aluno não terá uma sequência lógica dos conteúdos
estudados.

Então, essa pesquisa será de certa forma pioneira, e de muita importância para poder também tentar
auxiliar o planejamento dos professores que lecionam no Ensino fundamental II a fim de que os mesmos
consigam lidar com as dificuldades enfrentadas em sala de aula e não se sintam isolados por tais
problemas.

Limitações desta pesquisa

O estudo sobre a prática docente da filosofia e sua interdisciplinaridade com as outras disciplinas é algo
muito amplo e complexo no sentido que está sendo tratado aqui, de analisar as lacunas deixadas pela
divisão entre as áreas de conhecimento da educação superior quando os cursos foram divididos em
bacharelado e licenciatura, onde esta problemática atinge a todos os níveis do processo educativo desde o
Ensino Médio, Fundamental ou até mesmo aos cursos Superiores.

Mas essa pesquisa se limita apenas ao estudo das deficiências causadas pela divisão dos cursos superiores
no Ensino Fundamental II (6ª ao 9ª ano), onde o aluno apresenta várias dificuldades, dentre elas, temos a
falta do hábito de leitura, pouca capacidade de interpretação, dificuldades de abstrair e elabora conceitos,
etc. Porém essas dificuldades não se limitam apenas aos estudantes do Ensino Fundamental II, pois atinge
a outras séries, estes quando chegam ao Ensino Médio terão os mesmos problemas e outros merecem o
devido destaque para as dificuldades de encarar com mais competência as provas de vestibulares e de
ENEM.

Por fim, tem-se o mercado profissional que é bastante competitivo e na maioria das vezes o aluno não
estão apto para adequar tais exigências, visto que os mesmos não têm a devida qualificação profissional
ao concluir o Ensino Médio, demonstrando a necessidade de também ser feito um curso profissionalizante.

Outro problema que esta pesquisa não vai dar conta é de auxiliar o professor de filosofia com indicações
de materiais didáticos, nem tão pouco em indicar quais os conteúdos estruturantes para ser lecionados em
cada fase do Ensino Fundamental II. Então continuará este vazio, onde o professor escolhe os conteúdos
que pensa ser mais importantes e mais adequados a cada uma das etapas da Educação Básica em questão
e quando um aluno precisa mudar de escola, ou de turno ainda que seja dentro da mesma escola se
mudar de professor este estudante terá muita dificuldade em acompanhar os conteúdos ministrados nessa
mudança.

Também é importante destacar que a visão de que o aluno ao concluir o Ensino Fundamenta II terá uma
ampla visão de mundo e a capacidade de perceber as relações interdisciplinares e estará com um
conhecimento básico para entrar no Ensino Médio é algo complicado e complexo de se falar, porque a
sequência lógica de que as disciplinas fazem parte de um contexto interdisciplinar, nem sempre é algo
construído no cotidiano escolar.

Essa análise é complexa, pois se supõe que ao final do percurso do Ensino Fundamental II o aluno
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conseguiu habilidades e competências necessárias para elaborar um trabalho bem estruturado das
disciplinas em que viu no percurso desta série, assim como se espera que este se adapte às novas
disciplinas que estudará no Ensino Médio; também se espera que tais estudantes elaborem conceitos,
sintetize-os, compreendam os diversos conceitos básicos para estudar Química, Física, Matemática,
Filosofia, Sociologia, Literatura, redação, etc, mas na maioria das vezes isso não acontece, pois o alunado
não terá em si uma sequência lógica e interdisciplinar entre as disciplinas, onde o mesmo vê cada uma das
disciplinas apenas como algo isolado e não como parte de um todo significativo.

Apresenta-se abaixo a importância da construção de uma matriz curricular bem organizada através de
Steyer Edite, Vivian e outras autoras (1999, p.32):

Uma matriz curricular orientada por competências estabelece, sobre o ensino, a
pesquisa e a extensa, no curso de formação de professores, uma flexibilização e
uma emergência dinâmica percebidas nos fundamentos da ação dialética
construída no agir comunicativo e racional do desenvolvimento acadêmico. Na
base desta questão, estão também, além das competências, os saberes, os
esquemas, de ação e o repertorio de condutas disponíveis. Os saberes referem-se
às construções do professor sobre o seu fazer, sobre o seu conhecer,
constituindo-se um conjunto de teorias e representações que fundamentam suas
pessoais e profissionais. São dinamismos de significações multidimensionais
atribuídos situacionalmente e efetivam-se de modo próprio, especifico; os
esquemas de ação e decisão no curso de reflexões, isto é, são filtros que
permitem a lapidação da especificidade da ação aliada ao repertorio e ao
reservatório da ação pedagógica adequados ao contexto; o repertorio vale-se do
reservatório, por esquemas de ação às competências exigidas a cada situação em
particular a partir dos saberes que também se vinculam. É nessa integração que
se estabelecem as aprendizagens; a partir, através da prática da formação do
docente para ela.

São apresentados a seguir os resultados parciais desta pesquisa.

Resultados parciais

Esta proposta de pesquisa poderá resultar em um material didático que auxilie o professor em sala de aula
a fim de que o mesmo possa também relacionar a Filosofia com as outras disciplinas, além disso, este
material poderá trazer sugestões de quais atividades realizarem e quais as possíveis metodologias usar,
assim como as temáticas adequadas a cada conteúdo ,etc. Essa mesma pesquisa também poderá culminar
na construção de material didático que auxilie o alunado nas pesquisas e propor formas adequadas para
memorizar, sintetizar conceitos, interpretar, etc.

Tanto o material didático proposto para auxiliar o professor como o outro material para ajudar o alunado
deverá também incluir sites confiáveis para pesquisas, filmes que possam esclarecer os conteúdos
abordados em sala, e por fim comparar uma ou duas instituições que usam tal material e uma ou duas
instituições que não usam para verificar se o material didático usado pelo professor e pelo alunado está
sendo eficaz para desenvolver habilidades e competências esperadas por ambas as partes envolvidas
nesse processo educacional.

Essa pesquisa mostra que as leis que regulamentam a educação pública é a mesma que também rege a
educação particular, mas fica bem claro que as oportunidades do aluno que estuda na escola particular
têm mais chances de se reafirmar enquanto cidadão por vários fatores, dentre estes podemos destacar as
condições sociais, políticas e econômicas, pois infelizmente o aluno de escola pública, antes mesmo de
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concluir o Ensino Fundamental II.

Tudo isso acontece porque estes alunos precisam trabalhar nos empregos para menor aprendiz para
complementar a renda familiar, pois os pais desses alunos não tiveram um planejamento familiar e
também não possuem um grau de escolaridade necessário para ocupar um emprego que exija qualificação
profissional já que a maior parte dos pais de alunos entrevistados não tem nível superior e quando
conseguiu concluir o Ensino Médio os mesmos não têm um curso profissionalizante para garantir um
salário melhor que possa garantir o sustento de sua família e essa é uma condição histórica que vem se
alastrando até nossos dias, pois realmente são poucas as oportunidades e chances que o alunado do
Município de Barra de Santo Antônio tem para conseguir sua ascensão social.

Assim, o papel da filosofia fica bem definido a partir das relações que a mesma assume em qualquer
posição em que estivermos, isto é, cooperar nas diferentes perspectivas teóricas e pedagógicas que
compõe o Universo escolar. Trata-se aqui, então, de delinear a contextualização da inclusão da disciplina
filosofia no Ensino Fundamental II como um passo que antecede o Ensino Médio. Por isso a matriz
curricular se torna algo importante e indispensável para nortear as dinâmicas do processo educativo.

Vejamos isso através de Steyer Edite, Vivian e outras autoras (1999, p.32), interpretando Emilio:

A vivência da matriz curricular, em suas dimensões de horizontalidade,
verticalidade e transversalidade, exige uma organização que ultrapassa as
questões meramente projetivas de vértices anteriores e posteriores de um
sistema linear; requer que se configurem não apenas domínios de conhecimentos
diversos, mas também espaços de atuação e apropriação dinâmicas que
mobilizem percepções, análises, mediações, emoções, convicções de
educabilidade e profissionalidade, estratégias, representações, intervenções que
veiculem esquemas de ação ao perfil profissiográfico do professor reflexivo.

Dessa forma a escola é um ambiente de produção de conhecimento e para que o mesmo não se torne
dogmático, não devemos produzi-lo no âmbito isolado como antes era feito pelos métodos tradicionais,
onde o aluno era mero receptor de um conhecimento pronto.

É importante definir dogmatismo para a filosofia. Essa definição poderá ser feita através da ótica de
Cipriano Luckesi (2000, p.83):

É o dogmatismo, em virtude do qual o homem, ao analisar e estudar a realidade,
só se torna capaz de ver aqueles aspectos que comprovam a própria opinião,
encontrando-os até mesmo onde eles não existem. O dogmatismo faz com que o
sujeito se apegue exageradamente às próprias afirmações e pontos de vista e
despreze o debate, a reflexão e, até mesmo, a refutação daquilo que pensa e
afirma. Razões não lhe interessam, por mais evidentes que possam ser! O que
convém, isso sim, é impor o próprio modo de ver e de viver aos outros.
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