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Prezados professores de Filosofia,
Vamos estar mais uma vez reunidos em várias regiões do nosso Estado para
continuarmos nosso diálogo sobre o ensino de Filosofia nas escolas da rede estadual e
para trocarmos experiências sobre a nossa prática pedagógica, além de discutirmos os
fundamentos dessa ação. Se há uma disciplina que não pode se furtar a essa reflexão,
esta é a Filosofia, o que parece óbvio, mas nem sempre levado a sério!
A educação é fundamentalmente um ato dos que acreditam na melhoria do ser
humano que, para tornar-se mais humano, precisa educar-se. O educador-filósofo, já
desde os tempos clássicos, posiciona-se ao lado daquilo que é de fato humanizador, ou
seja, que nos faz mais livres, autônomos, responsáveis uns pelos outros, que ajuda na
construção de uma sociedade mais igualitária e justa, sem exploração e dominação de
classe, onde a palavra felicidades não seja apenas um logotipo vazio e alienante.
Assim sendo, o filosofar e a Filosofia não podem acontecer apenas no campo
teórico e conceitual, no “mundo das ideias” de um Platão platônico, mas se dá no campo
do real em que os conceitos são embebidos pelas relações pessoais e sociais, pela
economia e política, pela cultura em geral e pelas relações simbólicas. Os conceitos
filosóficos e científicos não surgem num passe de mágica nas mentes de iluminados ou
dos deuses, mas são construídos a partir da vida e da história real de mulheres e homens
concretos, situados no tempo e no espaço.
Neste momento em que as sociedades brasileira e mundial passam por um
momento de turbulência e graves crises em diversos setores, temos certeza de que os
professores de Filosofia saberão dar a devida importância às Plenárias Regionais e
Plenária Estadual, cujo abono de ponto concedido pela Secretaria de Educação servirá
como um incentivo a mais para a organização de nossa luta.
Para tornar mais grave o momento, a Medida Provisória n° 746/16, enviada pelo
governo federal em setembro do ano passado, teve sua tramitação acelerada e, sem a

necessária discussão com os diretamente interessados na questão educacional, ou seja,
professores, alunos e comunidade, foi votada, aprovada e sancionada pelo presidente
Michel Temer em fevereiro passado como a Lei n° 13.415/17, que altera profundamente a
LDB e garante a obrigatoriedade, no ensino médio, das seguintes disciplinas apenas:
Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Educação Física. As demais tornaram-se
optativas dentro da Base Nacional Comum Curricular que nem foi definida ainda, o que é
um absurdo! A qualidade do ensino médio está seriamente ameaçada pelo viés tecnicista
que entenda a educação como mera preparação para o “mercado de trabalho”, embora o
discurso da cidadania, da ética e do cidadão crítico seja idelogicamente utilizado pelos
grupos que se encontram no poder!
Devemos reagir a essas medidas que serão implantadas pelos estados não se sabe
direito como e com que recursos, embora o governo venha fazendo uma propaganda
maciça no rádio e na TV que alardeia os benefícios do chamado “novo ensino médio”!
Seguem abaixo instruções mais detalhadas para uma boa realização das Plenárias
Desejamos a todos uma ótima e proveitosa plenária em cada região e ânimo na luta!
Lembrem-se que, mesmo os que desconsideram a Filosofia só o podem fazê-lo através do
próprio filosofar, ainda que o neguem!
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INFORMATIVO
Abono de ponto para as Plenárias Regionais e Estadual de 08 de junto de 2017:

Solicitamos o empenho dos dirigentes, coordenadores regionais e demais
professores interessados nesta importante atividade marcada por nossa entidade.
Pauta das Plenárias de 08 de junho de 2017:
Eixo temático: “A fundamental presença da Filosofia/Ciências Humanas no
currículo escolar”!
Desdobramentos:
•
•
•

Que interesses e qual a base filosófica que sustenta as reformas?
Que avaliação fazemos da Base Nacional Comum de Filosofia?
A importância da organização da APROFFESP nas escolas, regiões e no Estado.

Obs.: Informem com antecedência o local, o horário e o e-mail do responsável regional pelo
recebimento dos documentos oficiais que serão enviados pelo organizativo e somente pelo
organizativo da APROFFESP! Eis o nosso e-mail:

 organizativoaproffesp@gmail.com
Quanto à Plenária Estadual Unificada, para a qual todos os coordenadores
regionais estão convidados, aberta a todos os professores de Filosofia, será realizada na
Praça da República, 282 – 6° andar, Centro de São Paulo, das 15 às 18 horas do mesmo
dia 08 de junho de 2017. Divulguem e participem!!!

COMO ORGANIZAR A PLENÁRIA REGIONAL
Organize um grupo de professores (as) que lecionam filosofia, entre em contato com
alguma entidade, igreja ou instituição de ensino público, solicite a utilização do
espaço para esta atividade que será realizada no 08 de junho de 2017 a partir do horário
definido pela Coordenação Regional.
As reuniões devem contar com um professor ou professora que coordene os
trabalhos, outro (a) que secretarie a reunião e produza uma síntese que deve ser
encaminhada via online a APROFFESP para publicação em nosso Site, página do
Facebook ou blog da APROFFESP, assim como fotos e/ou vídeos do evento.
Lembramos que na última Plenária realizada em 06 de abril passado, deveria ter
sido eleita a Coordenação Regional da APROFFESP, conforme nosso Estatuto. Se a
regional está sendo organizada agora, façam a eleição na Plenária de agora e enviem o
resultado para o e-mail do organizativo.
A Regional da APROFFESP compreende a área de abrangência de uma diretoria de
ensino. Nas cidades com mais de uma diretoria de Ensino deve contar com apenas uma
coordenação; na Capital pode ser feita por diretoria de ensino ou seguir a ordem que os
professores acharem melhor do ponto de vista organizativo.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Diretoria da APROFFESP através do email organizativoaproffesp@gmail.com ou pelos telefones (WhatsApp) do Presidente ou
Vice-Presidente. Aguardamos retorno e boa reunião para todos!

SUGESTÃO DE DINÂMICA DA REUNIÃO





No início dos trabalhos, os presentes devem indicar um Coordenador (a) e um
Relator (a) para viabilizar e registrar a reunião.
Estabelecer um tempo de fala para cada professor de mais ou menos 3 minutos,
para anunciar e justificar seus argumentos livremente.
Pensar numa dinâmica, por exemplo, das 8h às 10h30 – debate em grupo e após
café – plenária.
Sugerimos ainda que retomemos o debate da última reunião a partir dos textos para
sistematizarmos coletivamente as nossas propostas.

A conquista, pela APROFFESP, do abono de ponto para nossas reuniões!
Esperamos que com essa conquista possamos avançar ainda mais no debate
filosófico na rede estadual e particular, aprofundando os temas propostos e coletivamente
construirmos uma proposta debatida democraticamente pelos professores de Filosofia
do Estado de São Paulo.
Convidamos a todos para nos empenharmos na realização dessa importante
atividade Filosófica. Solicitamos que as Coordenações Regionais da APROFFESP
constituídas na última reunião assumam a realização dessa e de outras atividades que
foram definidas para sua região.

Mesmo diante de um calendário exíguo, sugerimos que haja reuniões das
coordenações regionais e nos propomos a comparecer às mesmas dentro do possível,
com o objetivo de consolidar e avançar ainda mais nossa união e organização no Estado
de São Paulo e no Brasil. Com saudações Filosóficas!
Atenção: lembramos mais uma vez que, para receber o material de auxílio ao debate,
textos, atas, listas, o certificado, é preciso que o responsável regional envie confirmação do local,
horário, etc. para o e-mail do organizativoaproffesp@gmail.com, sem o que nada será enviado.
Esclarecemos também que será necessário o retorno das listas e atas preenchidas, listas de
votação da Coordenação Regional, recibos de pagamento das mensalidades*, sugestões e críticas
para melhor organização de nossa entidade. Agradecemos o zelo neste sentido.
Para finalizar, ressaltamos que temos de promover uma resistência sistemática nas
escolas e DEs para que, no embate estadual, consigamos manter a Filosofia no Currículo
do ensino médio e até ampliar a sua presença no ensino fundamental (lembramos que o
secretário da educação, José Renato Nalini, em reunião que tivemos com o mesmo,
mostrou-se simpático à ideia de propormos Projetos conjuntos para as escolas em tempo
integral!).
Quanto à obrigatoriedade do ensino de Filosofia e outras disciplinas, veja Resolução
n° 148/16, do Conselho Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que
estamos enviando para o conhecimento de vocês.
Lembramos ainda que valor da mensalidade dos associados continua sendo
R$15,00 (quinze reais), conforme aprovado em nosso III Encontro Estadual em 2016! Por
enquanto esse valor deve ser depositado mensalmente na conta bancária da
APROFFESP, que é a seguinte:
Banco do Brasil, agência N°0300-x, conta corrente N° 75.329-7
Em favor da APROFFESP – Associação dos Professores de Filosofia e
Filósofos do Estado de São Paulo - CNPJ N°19.054.067/0001-37
Caros associados e/ou Coordenadores Regionais, depositem diretamente na conta
da APROFFESP, utilizando o depósito identificado em nome da entidade; em seguida,
enviem uma mensagem por fax, e-mail ou pelo WhatsApp do tesoureiro, que são: e-mail:
aniziobatistapsol@ig.com.br; WhatsApp: 11-98525-8074; ou pelo fax: 11 - 2947-4731.

DIRETORIA DA APROFFESP
www.aproffesp.pro.br
Chico Gretter – Presidente - Cel.: 11 – 9.9386-9074 (WhatsApp)
Aldo Santos – Vice-Presidente - Cel.: 11 – 9.8250-5385 (WhatsApp)
•

Se tiver acesso ao WhatsApp, peça para seu número de celular ser adicionado no grupo da
APROFFESP ESTADUAL!

