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PORTAL

A obrigatoriedade 
da Filosofia no 
Ensino Médio

Era o ano de 2005, 
primeira semana de 
faculdade

Nossos professores do 
curso de Filosofia esta-
vam otimistas porque 

no Paraná havia começado um 
movimento forte pela volta da 
obrigatoriedade da Filosofia e 
da Sociologia nos currículos do 
Ensino Médio de todo o estado, 
o que resultou na lei estadual 
15.228 de 2006 (2 anos antes 
da lei nacional). Essa foi uma 
vitória que coroava décadas 
de luta e que se vislumbrava 
com um desafio ainda maior: 
organizar o currículo, a pro-
posta pedagógica e capacitar 
professores habilitados para 
essas disciplinas. 

Novos cursos de Filosofia 
surgiram, investimentos em 
concursos públicos foram re-
alizados e materiais didáticos 
foram produzidos. Porém, tudo 
isso parece ter sido em vão: o 
mesmo pioneirismo do Estado 
do Paraná que preconizou a 
volta da Filosofia e Sociologia 
no Ensino Médio, agora volta 
para retirá-la sutilmente dos 
currículos, inserindo no lugar 
disciplinas como Educação Fi-
nanceira e Empreendedorismo. 

Mas qual a importância da 
Filosofia em nossas vidas? Em 
que sentido a experiência do filo-
sofar pode ajudar a transformar 
um país como o Brasil? Quando 
pensamos na importância da 
Filosofia, talvez muitas pessoas 
tenham dificuldade de formular 
uma definição para ela e, muito 
provavelmente, pensará que 
ela não faz falta à sua vida, uma 
vez que pelo fato de vivermos 
sem conseguir defini-la, já seria 
argumento suficiente para des-
prezá-la. No entanto, os grandes 
problemas do mundo são objetos 
de estudos da Filosofia e é ela 
que fornece a base para poder-
mos pensar em alternativas e 
soluções a esses problemas. 

Não fosse o constante exercí-
cio filosófico, ainda estaríamos 
com leis baseadas em preceitos 
como os de Hamurabi (olho 
por olho e dente por dente) e 
estaríamos ainda apedrejando 
mulheres adúlteras em praças 

públicas; não veríamos perspec-
tiva para conter a pandemia da 
Covid-19; não conseguiríamos 
pensar em estratégias globais 
que impactassem positivamen-
te os problemas ambientais que 
enfrentamos na atualidade, 
como o aquecimento global e 
o desmatamento.

Sem essa capacidade de inda-
gar e questionar (capacidades 
próprias do saber filosófico) os 
problemas do mundo, nossa 
perspectiva de vida seria de-
sastrosa, ainda que possa haver 
pessoas pensando que viver sem 
questionar (como ignorantes) 
seria muito melhor. O simples 
fato de não verbalizarmos o 
nome Filosofia nessas questões, 
não implica na ausência dela. 

Pelo contrário, onde há um 
questionamento, uma indaga-
ção, uma problematização, ali 
cresce e floresce o saber filosófi-
co. É por isso que tudo se torna 
(ou pode se tornar) objeto de 
estudo da Filosofia, desde um 
simples “por que ainda hoje as 
pessoas continuam desmatan-
do?”, ou “por que um governo 
insiste em tratar Covid-19 com 
Cloroquina?”, até em questões 
do tipo “como devemos agir 
para diminuir o aquecimento 
global?”.

Nesse sentido, a obrigatorie-
dade da Filosofia nos currículos 
atende duplamente aos questio-
namentos no início desse texto: 
não apenas resgata a importân-
cia da Filosofia em sua pers-
pectiva disciplinar no Ensino 
Médio, como também nos leva 
a refletir sobre a importância 
que ela possui nos problemas 
que enfrentamos atualmente 
no Brasil e no mundo. 

Em vez de retirarmos dos 
currículos, deveríamos estar 
investindo ainda mais em 
infraestrutura e condições de 
trabalho dos professores, para 
que a Filosofia, como uma disci-
plina que problematiza e conduz 
os estudantes à compreensão 
dessa dupla função, possa 
conduzi-los ao encontro de 
soluções simples e viáveis que 
realmente podem transformar 
a nossa sociedade brasileira.

 
(*) - Filósofo e Historiador, é 

Doutor em Filosofia e professor na 
Universidade Positivo.

Antonio Djalma Braga Junior (*)

Há situações em que vale a pena esperar para 
aposentar mais tarde.

Carla Benedetti (*)

Há situações em que 
vale a pena esperar 
para aposentar mais 

tarde, diante das inúmeras 
regras de transição, e há ou-
tras em que não vale a pena 
esperar. 

Por exemplo: no benefício 
de aposentadoria por tempo 
de contribuição, há quatro 
regras de transição, quais 
sejam, a que a pessoa deve 
cumprir um pedágio de 50% 
do tempo que falta para se 
aposentar, se ela estava há 
menos de dois anos para com-
pletar seu direito, de acordo 
com e lei antiga, aplicando-se, 
nesse caso (sem o desconto 
dos 20% dos menores salá-
rios), o fator previdenciário, 
baseado na idade e tempo de 
contribuição do trabalhador, 
versus expectativa de vida 
do brasileiro, e que quase 
sempre diminui a renda da 
aposentadoria.

Em outra hipótese, há a 
regra dos pontos, em que se 
deve somar idade e tempo de 
contribuição, em que o cálculo 
se dará sob a regra de 60% mais 
2% do que ultrapassar a carên-
cia de 15 anos para a mulher e 
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Planejamento previdenciário: qual o 
momento para requerer a aposentadoria
Quando se requer um benefício previdenciário, faz-se necessário se atentar não somente à conquista 
deste benefício, mas também qual o melhor momento para requerê-lo

financeira grande diante dos 
numerosos anos em que ficou 
sem receber o benefício. 

Por outro lado, se a dife-
rença de renda entre uma 
regra e outra é grande, e o 
tempo de espera pequeno, 
provavelmente, valerá a pena 
esperar. Faz-se importante 
ainda avaliar a questão do 
direito adquirido, ou seja, 
observar se a pessoa atingiu o 
direito antes da publicação da 
nova lei, pois é possível que as 
regras anteriores sejam mais 
vantajosas financeiramente 
a este segurado e não há 
impedimento em se reque-
rer a aposentadoria após a 
publicação da lei, desde que 
o direito tenha sido atingido 
antes da reforma. 

Observa-se, portanto, que 
depende muito de cada 
caso para avaliar o melhor 
momento de requerer a 
aposentadoria, e, por isso, 
a importância de um plane-
jamento previdenciário e de 
um advogado especializado.

 
(*) - Advogada, mestre em Direito 

Previdenciário pela PUC-SP, associada 
ao Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário, é coordenadora do pós 
em Direito Previdenciário do Estratégia 
Concursos e do grupo de pesquisa em 

Direito Previdenciário do IDCC.

20 anos para o homem. Há um 
outro caso em que a mulher, 
a partir do ano de 2020, deve 
cumprir, no mínimo, 56 anos e 
meio de idade, e, o homem, 61 
anos e meio. A cada ano, incide 
mais 6 meses, até completar 
o limite de 62 anos de idade 
para a mulher e 65 anos para 
o homem.

Frisa-se que há uma hi-
pótese em que é possível se 
aposentar com 100%, mas 
sem descarte de 20% dos 
menores salários, já que em 
nenhuma hipótese é possível 
realizar esse descarte para os 
benefícios que completam 
seu direito pós-reforma da 
previdência. Em tal situação, 
a mulher deve ter, no mínimo, 

57 anos de idade e o homem, 
60, além de cumprir um pedá-
gio de 100% do tempo em que 
faltaria para atingir o direito 
à aposentadoria integral das 
regras anteriores à reforma 
da previdência.

Nesse sentido, dentre as 
regras de transição, faz-se 
necessário avaliar qual seria 
mais adequada, e se vale 
a pena esperar por aquela 
em que o salário talvez seja 
maior, vez que há situações, 
tal como entre os segurados 
jovens, em que, embora o 
fator previdenciário diminua 
substancialmente a renda 
da aposentadoria, o tempo 
de espera para que o salário 
seja maior traz uma perda 

Os empreendedores brasileiros com 65 
anos ou mais são os que mais empregam 
no país. É o que mostra o estudo realizado 
pelo Sebrae, a partir dos dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra por Domicílios 
Contínua do IBGE. A análise identificou 
que a maior proporção de empregadores 
(20%) está localizada nesse perfil de 
empreendedor. 

Quando comparados às outras faixas 
etárias, os donos de negócio que são em-
pregadores nesta faixa etária são os que 
mais possuem funcionários, sendo 71%, 
com 1 a 5 empregados; 11%, com 6 a 10 
empregados; 10% com 11 a 50 emprega-
dos e 8% com 51 ou mais empregados. 
Assim, apesar de responderem por só 
7,3% do total de empreendedores, esses 
empreendedores da 3ª idade constituem 
o grupo que proporcionalmente mais gera 

emprego entre os Pequenos Negócios
Os números analisados são relativos 

ao terceiro trimestre do ano passado, 
quando o Brasil atingiu 1,8 milhão de 
empreendedores nessa faixa etária, o que 
corresponde a 7,3% do total de donos de 
negócios de pequeno porte. É na região 
Sudeste que 50% desses empreendedores 
comandam suas empresas, sendo que São 
Paulo (29%) e MG (10%) são os estados 
como maiores concentrações.

Os dados apontam também que os em-
preendedores com 65 anos ou mais são, em 
grande maioria, homens (73%), brancos 
(59%), chefes de família (73%), dedican-
do-se a um único trabalho (98,8%). Em 
termos de escolaridade, o empreendedor 
da 3ª idade é o que tem menos instrução 
quando comparado aos demais grupos. 
Em sua maioria, eles possuem nível fun-

damental (48%). 
Apesar disso são os que apresentaram o 

maior rendimento, com 10% com ganhos 
de mais de cinco salários-mínimos, ou 
seja, acima de R$ 5.225,00. Outros dados 
da pesquisa:
	 •	Os	empreendedores	com	65	anos	ou	

mais são os que estão há mais tempo 
na atividade atual (92% há mais de 2 
anos)

	 •	Esses	 empreendedores	 têm	 mais	
empregados (entre os empregadores, 
29% têm 6 ou mais funcionários).

	 •	36%	estão	em	serviços,	23%	na	agro-
pecuária, 19% no comércio, 14% na 
indústria e 8% na construção

	 •	São	 os	 que	 trabalham	 menos	 horas	
por semana

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae.

Empreendedor brasileiro da 3ª idade é o que mais gera empregos


