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1. A escolha pela carreira  

 

Uma justa apresentação da minha trajetória acadêmica e profissional deve iniciar 

abordando um momento anterior ao início do meu curso de graduação. Meu interesse pela 

docência e, mais especificamente, pelo ensino de filosofia surgiu durante o Ensino Médio, 

que conjugou em um mesmo período uma crise existencial característica da adolescência e 

minhas primeiras aulas de filosofia no Colégio Pedro II. O contato nestas aulas com o tipo 

de pensamento mais livre e radical dos grandes filósofos promoveu em mim profundas 

transformações existenciais através da descoberta da possibilidade de questionar mais 

profundamente, de refletir e de reinterpretar a minha própria realidade. Foi já nessa época 

que comecei a me interessar pela possibilidade de proporcionar algo semelhante a outras 

pessoas através do ensino de filosofia. Mais do que isso, nesse mesmo momento de alguma 

forma comecei a perceber que o lugar em que eu gostaria de estar atuando é justamente na 

escola, lidando diretamente com os jovens nessa fase mais crucial de seu desenvolvimento 

pessoal.  

Meu último ano do Ensino Médio foi marcado por indecisões. Na época, influenciado 

pelos diversos preconceitos que fazem parte do senso-comum a respeito da carreira docente, 

acabei optando pelo curso de Engenharia de Produção. Os vinte primeiros dias nesta 

faculdade me bastaram para perceber que estava me enganando e que, se havia algo que eu 

realmente gostaria de fazer na vida, deveria me dar ao menos uma chance de tentar. A partir 

daí me decidi definitivamente pela carreira de filósofo e educador. E o passo seguinte para 
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essa mudança de rumo foi refazer as provas de vestibular, o que me levou em 2001 ao curso 

de graduação em Filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

2. Experiências na Graduação em Filosofia 

 

Os anos de graduação em filosofia foram muito importantes, tanto para a minha 

formação profissional, quanto pelas experiências pessoais. As diversas disciplinas, com seus 

conteúdos abordados em um nível bem mais aprofundado e rigoroso me ajudaram a 

desenvolver habilidades em relação à argumentação e ao desenvolvimento de textos com 

maior fluência, clareza e coerência. Assim que possível, iniciei as primeiras disciplinas da 

licenciatura, a qual foi finalizada simultaneamente com o bacharelado. Algumas aulas foram 

especificamente interessantes em relação ao meu caminho pela docência. Exemplos disso 

foram um curso que tinha como temática principal a discussão sobre a carreira docente, e a 

disciplina de prática de ensino na qual pude começar a projetar de forma mais clara as 

minhas expectativas e possibilidades com o ensino de filosofia. Ainda nesse período iniciei 

meus estágios em escolas municipais e estaduais, acompanhando os trabalhos de meus 

futuros colegas. Nesta condição pude aprender muito, tanto observando aspectos positivos 

que me inspiraram, como os erros e problemas que desejaria evitar.  Meu curso de 

graduação foi finalizado no ano de 2005 com a defesa de minha Monografia que, 

fundamentada no pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer, tinha como uma de suas 

questões principais a possibilidade de transformações existenciais serem proporcionadas 

pelo contato com a filosofia. 

 

3. Primeiras experiências na prática docente 

 

Finalizei minha graduação em filosofia já atuando como professor em cursos livres e 

pré-vestibulares. Assim que obtive a certificação de conclusão do curso, iniciei intensa 

divulgação da minha proposta de trabalho com a distribuição de currículos-portfólios nas 

principais escolas do Rio de Janeiro e Petrópolis. Em pouco tempo fui acolhido por uma 

pequena instituição serrana cuja direção se mostrou interessada nas minhas intenções, apesar 

da pouca experiência que tinha na época. A experiência nesta escola foi fundamental para o 

desenvolvimento da minha prática e da ampliação do meu olhar sobre a formação dos 

indivíduos, uma vez que fui incumbido de ministrar aulas de filosofia para todas as séries, 

desde o primeiro ano do Ensino Fundamental I até o terceiro ano do Ensino Médio. Uma 
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atuação tão diversificada me possibilitou perceber na prática as especificidades de cada faixa 

etária e as possíveis formas de se trabalhar conteúdos filosóficos no que diz respeito a 

práticas lúdicas, atividades, tipo de linguagem e critérios nas avaliações. 

Meu percurso no magistério continuou com a atuação em estabelecimentos de ensino em 

diversas regiões no Rio de Janeiro e Niterói, e para distintos públicos. Minha experiência foi 

certamente enriquecida pela possibilidade que tive de trabalhar com crianças, adolescentes e 

adultos, e também com propostas bastante diversificadas, desde a preparação para o 

vestibular, passando pela formação humanística de determinadas instituições religiosas, até a 

formação de professores no curso de Magistério (Normal) em que ministrei a disciplina de 

Filosofia da Educação. 

 

4. A continuidade no Mestrado 

 

Em 2006, logo após o término do curso de graduação, e concomitantemente com os 

meus primeiros anos de atuação docente, iniciei meu curso de mestrado em filosofia na 

PUC-Rio. Minha proposta de pesquisa, mais uma vez aproximava meus dois principais 

interesses, a filosofia e a educação.  Minha dissertação versava sobre os tipos de 

conhecimento possíveis ao ser humano a partir do pensamento de Schopenahuer, procurando 

afirmar a necessidade de um equilíbrio entre o conhecimento conceitual-teórico tão 

valorizado no modelo de ensino tradicional, e o conhecimento intuitivo, característico da 

lida direta com a realidade, para um desenvolvimento mais completo das possibilidades de 

compreensão e apropriação do sujeito sobre a realidade que o circunda. 

 

5. O presente  

 

Após a conclusão do meu curso de mestrado em 2008, tenho me dedicado 

prioritariamente ao meu trabalho na prática docente e a um maior envolvimento nos projetos 

e acontecimentos característicos das comunidades escolares de que faço parte. Atualmente 

estou atuando no Instituto de Tecnologia ORT, no Colégio Santo Inácio e no Colégio 

Teresiano (CAP-PUC).  O primeiro trata-se de um colégio que, juntamente ao curso 

regulamentar do Ensino Médio, oferece uma formação técnica aos jovens. A receptividade 

das aulas e a abertura para as discussões filosóficas por parte dos alunos foram uma grata 

surpresa neste ambiente em que se poderia esperar um foco mais instrumental. Esse mesmo 

ambiente tem me estimulado a por em prática uma abordagem filosófica de temas mais 
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diretamente relacionados a conteúdos das demais disciplinas, tais como as ciências exatas e 

biológicas, servindo como uma espécie de laboratório inicial para a tese que ora proponho. 

No Colégio Santo Inácio, além de ter ajudado a organizar e firmar a disciplina de filosofia 

na grade do ensino médio, venho orientando um curso de formação continuada sobre 

filosofia e educação com meus colegas professores das demais áreas. A motivação e 

fundamentação teórica desse curso já eram fruto das ideias que começavam a me instigar, e 

que estão agora reunidas no anteprojeto que encaminho para o processo seletivo do curso de 

doutorado em educação. Por fim, no Colégio Teresiano voltei a manter um contato mais 

próximo com a Universidade Católica do Rio de Janeiro e encontrei o apoio dos colegas e 

coordenadores para dar mais este passo na minha formação.  

  

6. O Futuro 

Apesar da minha trajetória acadêmica até agora ter seguido um caminho oficialmente 

mais ligado aos departamentos de filosofia, no momento atual, dada a minha trajetória 

profissional e o envolvimento cada vez maior com a filosofia em sua relação à prática nas 

salas de aula, constatei que a possibilidade de cursar o doutorado em Educação pode ser hoje 

um caminho mais apropriado para o desenvolvimento das questões que têm me provocado o 

pensamento.  

 Tenho me dedicado ultimamente, em reflexões livres, projetos e estudos paralelos, a 

pensar a determinação de como poderia se dar uma abordagem filosófica no processo de 

ensino-aprendizagem nas aulas de todas as disciplinas, e como uma tal abordagem poderia – 

para além do acúmulo de saberes e do domínio de competências – contribuir para a 

apropriação dos conceitos e conteúdos pelo aluno para a sua própria vida. Acredito que o 

doutorado em Educação será uma ótima oportunidade de aprofundar essa proposta, de 

ampliar a discussão, relacionando-a a outras questões pertinentes ao campo da pedagogia, de 

dialogar com colegas e professores, e de relacionar de forma mais direta o pensamento 

teórico à prática através dos grupos de pesquisa e dos trabalhos de campo desenvolvidos ao 

longo do curso. Minha expectativa é, através deste curso de doutorado, poder contribuir para 

os debates sobre possíveis mudanças no nosso modelo de formação dos jovens e dos 

próprios professores, difundindo e compartilhando minhas inquietações e propostas nos 

meios em que costumo atuar e para além deles, posteriormente atuando também nos cursos 

de formação de professores dos departamentos de Educação universitários paralelamente ao 

trabalho que venho desempenhando no Ensino Básico, e do qual não pretendo me afastar.  


