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RESUMO 

 
Diferentemente de outros estados da federação, que adotaram a disciplina de 
filosofia nas suas matrizes curriculares desde a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional n° 9.394/96, o estado do Rio Grande do Norte por 
permanecer durante anos concedendo à filosofia um tratamento complementar 
ou optativo, não se preocupou com a promoção de políticas educacionais 
voltadas ao seu ensino. Destarte, a disciplina de filosofia no RN ainda é tida 
como um terreno recente e pouco explorado, cuja inclusão nos currículos se 
deu por uma obrigatoriedade (lei 11.684/2008), sem o devido planejamento 
prévio. Considerando esse contexto e a nossa participação neste processo, 
como professor de filosofia da rede pública estadual, este trabalho objetiva 
analisar e descrever o panorama de reintrodução da filosofia nas escolas de 
Ensino Médio da Região Metropolitana de Natal. Amparada no referencial 
bibliográfico da investigação, sobretudo, nos autores que refletem 
filosoficamente o ensino de filosofia na Educação Básica brasileira, como 
Saviani (1984); Cartolano (1985); Silveira (1991); Souza (1992); Favaretto 
(1995); Gallo e Kohan (2000); Horn (2000); Alves (2002); Lima (2005), Mendes 
(2008) e Rodrigo (2009), e na legislação educacional brasileira, a 
caracterização do campo de estudo explora as mudanças nas políticas públicas 
para a filosofia como disciplina escolar ao longo da história, que ocasionaram 
dificuldades para a sua consolidação nos currículos. Para entendermos como 
as instituições escolares norte-rio-grandenses têm implantado e organizado o 
ensino de filosofia, e suas consequentes raízes, realizamos observações em 9 
escolas da rede pública e privada. Descrevemos e analisamos os pressupostos 
metodológicos detectados para a disciplina de filosofia nessas instituições a 
partir de dois momentos: a observação sobre a prática de ensino dos 
professores em relação ao conhecimento filosófico – o exame das suas 
atuações em sala de aula e dos seus Planos de Ensino; e a análise documental 
das instituições de ensino participantes da pesquisa – o exame dos Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPP). Verificamos que duas matrizes principais se 
destacam: a histórica (ensino baseado na história da Filosofia) e a sistemática 
(ensino baseado em temas e sistemas filosóficos). De posse dos dados, 
elencamos os fatores que levam as abordagens de ensino de filosofia histórica 
e sistemática a se consolidarem. Com base na observação dos aspectos 
levantados, acreditamos que as abordagens de ensino de filosofia no Ensino 
Médio encontradas na realidade desta pesquisa não devem ser desprezadas 
como métodos eficazes para a consolidação da filosofia no currículo escolar. 
Todavia, essas abordagens precisam ser revistas, uma vez que se apresentem 
como categóricas e canônicas, cujas ênfases na informação sobre vida, obra e 
sistemas de pensamento em detrimento da reflexão e exercício crítico, 
promovem, intencionalmente ou não, uma dicotomia entre aprender filosofia e 
aprender a filosofar.  

Palavras-chave: Ensino de Filosofia. Ensino Médio. Metodologia de Ensino. Rio 
Grande do Norte. 

 

 



ABSTRACT  

 

Differently from other States of the Federation which included Philosophy in 
their school programs since the Guidelines and Bases of National Education 
Law (9.394/96), the State of Rio Grande do Norte remained giving to 
Philosophy a complementary or optional treatment for years and, thus, was not 
concerned with the promotion of educational politics regarding its teaching. 
Thus, Philosophy is still seen as a new and little explored field in the State of 
Rio Grande do Norte whose inclusion in school programs was compulsory (Law 
11.684/2008) without a previous planning. Considering this context and our 
participation in such process as a Philosophy teacher in public schools this 
research has the aim to analyze and to describe the implementation of 
Philosophy in high school programs in the Natal Metropolitan region. Based on 
the references of authors who philosophically reflected on the teaching of 
Philosophy in Brazilian basic education, such as Saviani (1984); Cartolano 
(1985); Silveira (1991); Souza (1992); Favaretto (1995); Gallo and Kohan 
(2000); Horn (2000); Alves (2002); Lima (2005), Mendes (2008) and Rodrigo 
(2009); and also based on the educational legislation, the characterization of 
the study field comprises the changes on the public politics for Philosophy as a 
school subject throughout history which caused difficulties for its consolidation 
in the school programs. In order to understand how the schools have 
implemented and organized the teaching of Philosophy and its elements we 
observed 9 public and private schools from the State of Rio Grande do Norte. 
We described and analyzed the methodologies used in the teaching of 
Philosophy in those schools in two moments: the observation about the practice 
of teachers regarding the philosophic knowledge – the analysis of their 
performance in class and their teaching plans; and an analysis of documents of 
the institutions that participated in the study - the examination of the Political 
Pedagogical Projects. We verified that two main ways highlight: the historic one 
(teaching based on the history of Philosophy) and the systematic one (teaching 
based on themes and philosophic systems). Thereby, we described the factors 
that lead the panoramas of the historic and systematic teaching of Philosophy to 
consolidate. Based on the observation of such aspects, we believe that the 
approaches of the teaching of Philosophy in High Schools found by this 
research may not be discarded as efficient methods to consolidate Philosophy 
in school programs. Nevertheless, those approaches need to be reviewed once 
they are presented as categorical and canonical whose emphasis on 
information about life, work and thought systems instead of the reflection and 
critical exercise promotes, purposely or not, a dichotomy between learning 
philosophy and learning how to philosophize. 

Keywords: Teaching of Philosophy. High School. Teaching Methodology. Rio 
Grande do Norte. 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

GRÁFICO 1 CATEGORIZAÇÕES DAS ABORDAGENS DE ENSINO..........   56 

GRÁFICO 2 FUNDAMENTAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE.........................   60 

GRÁFICO 3 FORMAÇÃO DOCENTE...........................................................    66 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 SENTIDO DADO PELOS COLÉGIOS À METODOLOGIA DE 

ENSINO.........................................................................................................    63 

 

LISTA DE SIGLAS 

ABFC – Associação Brasileira de Filósofos Católicos 

APRN – Associação dos professores do RN 

CFE – Conselho Federal de Educação 

CNDF – Coordenação Nacional dos Departamentos de Filosofia 

CONPEFIL – Conjunto de Pesquisas Filosóficas 

DCE – Diretrizes Curriculares Estaduais 

ENEFILs – Encontros Nacionais de Estudantes de Filosofia 

ESN – Estado de Segurança Nacional 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

IBF – Instituto Brasileiro de Filosofia 

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 



MEC – Ministério da Educação 

OCN – Orientações Curriculares Nacionais 

OSPB – Organização Social e Política Brasileira 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

PPC – Proposta Pedagógica Curricular 

PPP – Projeto Político Pedagógico 

PR – Paraná 

PT – Partido dos trabalhadores  

RMN – Região Metropolitana de Natal 

RN – Rio Grande do Norte 

SEAF – Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas 

SEEC – Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do RN 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UMES – União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a 

cultura 

USAID – Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 13 

2. OPÇÃO METODOLÓGICA E O PERCURSO DA PESQUISA ................... 19 

3. A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA FILOSOFIA NO CURRÍCULO 

ESCOLAR BRASILEIRO ........................................................................................... 23 

3.1. A presença e o afastamento da filosofia na educação escolar brasileira

 23 

3.2. A filosofia a partir da LDB 96 .............................................................................. 32 

3.2.1. Presença transversal da filosofia no Ensino Médio .................................... 33 

3.2.2. Retorno da obrigatoriedade da disciplina (2008) ......................................... 36 

3.3. O Ensino de Filosofia no RN ............................................................................... 37 

4. A PRESENÇA DA FILOSOFIA EM NOVE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 

DA RMN ........................................................................................................................ 41 

4.1. Categorização e análise das observações ...................................................... 42 

4.1.1. Abordagem Histórica da Filosofia .................................................................. 43 

4.1.2. Abordagem Sistemática da Filosofia ............................................................. 49 

4.2. Outras Abordagens Dominantes ........................................................................ 51 

4.3. Documentos investigados ................................................................................... 55 

4.3.1. Categorização e análise dos Planos de Ensino .......................................... 56 

4.3.2. Categorização e análise dos PPP ................................................................. 60 

5. A CONSOLIDAÇÃO DAS ABORDAGENS DE ENSINO DE FILOSOFIA 

HISTÓRICA E SISTEMÁTICA NA RMN ................................................................. 66 

5.1. A formação de professores e as Diretrizes Curriculares do Curso de 

Filosofia ................................................................................................................................ 66 

5.2. O Ensino Médio e a atual ênfase na formação para o mercado de 

trabalho e para o êxito nos exames de ingresso em universidades .................... 71 

5.3. Os documentos oficiais ........................................................................................ 75 

5.4. Outros aspectos ..................................................................................................... 79 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 84 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 88 

ANEXOS ....................................................................................................................... 91 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diferentemente de outros estados da federação, que adotaram a 

disciplina de filosofia na sua matriz curricular desde a LDB1, ainda que de 

maneira discreta, o estado do Rio Grande do Norte por permanecer durante 

anos concedendo à filosofia um tratamento complementar ou optativo, não se 

preocupou com a promoção de políticas educacionais voltadas ao seu ensino. 

Diante do exposto e partindo do pressuposto de que a disciplina de filosofia no 

RN é concebida como um terreno ainda pouco explorado, cuja inclusão nos 

currículos se deu por intermédio de uma obrigatoriedade sem o devido 

planejamento prévio, e considerando a nossa participação neste processo, 

como professor de filosofia2 da rede pública estadual, esta pesquisa busca 

entender qual é o panorama3 do ensino de filosofia local na atualidade. 

É recente no Rio Grande do Norte o cuidado no tocante aos princípios e 

procedimentos pedagógicos para a configuração da filosofia como disciplina do 

currículo do Ensino Médio. A partir do Parecer CNE/CP 28/2001, que delibera 

sobre a mudança na estrutura curricular dos cursos de licenciaturas, incluindo 

400 horas de estágio curricular supervisionado a datar da segunda metade do 

curso, ocorre na UFRN a contratação de professores na área de ensino e 

didáticas específicas para o acompanhamento do estágio nas escolas da 

Educação Básica. Essa política faz com que haja uma mudança nas atividades 

de formação. É nesse contexto que eclodem projetos, e inúmeras discussões e 

                                                           
1
 Devido à atuação e empenho de alguns professores e gestores escolares, a partir do 

consentimento e iniciativa de algumas secretarias de educação de estados como Distrito 
Federal, Mato Grosso do Sul e especialmente o Paraná, ao interpretarem o Artigo 36 da Seção 
IV, da LDB nº. 9394/96, no seu Capítulo II, Título V, Parágrafo 1º - Item III, que prescreve: “Os 
conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma que ao 
final do ensino médio o educando demonstre: [...] domínio dos conhecimentos de filosofia e 
sociologia necessários ao exercício da cidadania”.   
 
2 No âmago deste trabalho também nos aproveitamos da atividade docente para pensar 
filosoficamente o ensino da filosofia. Propomos a superação do ponto de vista que considera o 
ensino de filosofia como um mal menor para o filósofo, atrapalhando o exercício do seu 
pensamento na medida em que rouba-lhe tempo - sendo necessário somente para prover a 
sua subsistência. Defendemos, assim, a possibilidade de teorizar filosoficamente o ensino de 
filosofia, como fizeram outros filósofos-professores ao longo da história, como Kant, Hegel e 
Derrida. 

 
3
 Entendemos como panorama uma vista geral dos elementos que compõem as formas 

assumidas pela disciplina de filosofia no Ensino Médio da Região Metropolitana de Natal.  
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diversas ações têm ganhado espaço atualmente, como o Ateliê de Filosofia4 e 

o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 5. 

Concomitante ao apresentado, a Secretaria de Estado da Educação e da 

Cultura do RN elaborou um concurso do magistério, que ocorreu em 2005, e, 

finalmente, contemplou vagas para professor de filosofia, resultando na 

classificação de 142 candidatos, limitando-as, porém à cidade de Natal e região 

metropolitana. A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio 

Grande do Norte não informa a quantidade de aprovados nesse processo 

seletivo que tomaram posse. 

Os demais 166 municípios do estado só foram contemplados com a 

inclusão da filosofia como disciplina obrigatória em todas as séries do Ensino 

Médio doravante a Lei nº 11.684/2008, a despeito das escolas ainda não 

possuírem profissionais com formação específica na área. Este déficit foi 

parcialmente corrigido com a abertura de um novo concurso público pelo 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2011. A oferta 

contemplou todos os componentes curriculares, sendo destinadas à disciplina 

de filosofia 80 vagas. Segundo informações da SEEC-RN: “considerando a 

dinâmica na rede estadual de ensino, que conta com 710 escolas, quase 20 mil 

professores e 310 mil alunos, as vagas disponibilizadas pelo novo concurso 

deveriam cobrir o déficit de educadores em sala de aula". É importante informar 

que deste seletivo, 51 licenciados6 em filosofia foram convocados pelo Governo 

do Estado do Rio Grande do Norte, e a quantidade de professores que leciona 

a disciplina de filosofia no Estado no ano de 2014 totaliza 535. 

                                                           
4
 Projeto desenvolvido na UFRN, associado às atividades no âmbito do Programa de Melhoria 

da Qualidade do Ensino na Graduação. O Ateliê de Filosofia promove eventos que ambicionam 
debates sobre os desafios e perspectivas para o ensino de filosofia no Ensino Médio entre 
professores, pesquisadores, formadores, gestores das escolas, estudantes de filosofia e 
estudantes do ensino médio. Em junho de 2012, foi realizado na cidade de Natal-RN o I 
Colóquio de Professores de Filosofia do RN, uma iniciativa do Ateliê de Filosofia em conjunto 
com o Grupo de Pesquisa Fundamentos da Educação e Práticas Culturais. 
 
5
 O PIBID têm feito intervenções, por meio dos seus bolsistas, com o objetivo de promover uma 

melhoria na qualidade do ensino de Filosofia no RN, através de propostas pedagógicas como: 
Café Filosófico, Filosofia Viva e UPHC. Todas as ações mencionadas objetivam colocar os 
alunos em movimento, reflexão e debate, buscando direcionar o estudo individual e em grupo. 
 
6
 Dados obtidos na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte em 

18 de agosto de 2014. 
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Conforme podemos perceber, desde a aprovação da LDB 9394/96 e, por 

conseguinte a publicação da lei 11.684/2008, que ratifica a introdução da 

filosofia como disciplina curricular obrigatória para os três anos do Ensino 

Médio, muitos dos questionamentos provenientes das escolas onde se ensina 

filosofia, vêm conduzindo reflexões tanto nas comunidades acadêmicas quanto 

nas comunidades escolares, já que a inserção da filosofia no currículo escolar 

do Ensino Médio e a sua consequente prática pedagógica de ensino trazem 

alguns desafios. Iniciativas desta natureza aparecem Brasil afora, por meio de 

ciclos, debates, colóquios, organizados por profissionais comprometidos com o 

futuro da filosofia no âmbito escolar. 

 

Nos últimos anos, os filósofos professores de Filosofia brasileiros vêm 
se preocupando com questões como essas. Trata-se, quer me 
parecer, de um movimento de pensar filosoficamente o ensino de 
Filosofia. Um movimento em que os filósofos têm tomado para si a 
responsabilidade de pensar a prática docente, em seus vários níveis 
(GALLO - 2004, p. 10). 

 

Diante da realidade atual, nosso plano inicial consistia em buscar 

entender neste trabalho o panorama assumido pela filosofia no currículo de 

Ensino Médio no Rio Grande do Norte (e seus 167 municípios) a partir dos 

discursos oficiais, das políticas públicas para a filosofia como disciplina escolar 

e das políticas curriculares para o Ensino de Filosofia no Brasil, a fim de 

perceber como os projetos, conteúdos, práticas, objetivos e metodologia das 

escolas e profissionais locais se orientam. Contudo, tal incumbência seria 

excessivamente fragosa, haja vista as condições de desenvolvimento da 

pesquisa, além da escassez de tempo para a sua produção. Deste modo, 

considerando a exequibilidade do trabalho, delimitamos a etapa de observação 

da nossa pesquisa à parte da Região Metropolitana de Natal (RMN), que reúne 

doze municípios do estado do RN7, formando a quarta maior aglomeração 

urbana do Nordeste. Acreditamos que o entendimento mais abrangente sobre o 

                                                           
7 Ceará-Mirim, Extremoz, Ielmo Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Natal, Nísia 

Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e Vera Cruz. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1-Mirim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extremoz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ielmo_Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maxaranguape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_(Rio_Grande_do_Norte)
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cenário do Ensino de Filosofia no Ensino Médio do RN pode ser explorado 

posteriormente, numa conjuntura que fantasiamos como consolidada, por 

outros pesquisadores do Ensino de Filosofia. 

Isto posto, consideramos mister observar como as escolas da RMN têm 

implementado e organizado o Ensino da Filosofia, e suas consequentes raízes. 

Neste contexto, se faz necessário, refletir e explicitar as práticas atuais do 

Ensino de Filosofia em diferentes cenários e circunstâncias, relatando 

experiências e apresentando alguns pressupostos metodológicos de ensino, 

bem como objetivos e critérios com que os conteúdos são selecionados, 

organizados e trabalhados nas instituições de ensino. Deste modo, esta 

pesquisa pretende colaborar para os estudos e reflexões acerca da filosofia e 

seu ensino no estado do Rio Grande do Norte e pode indicar sinais para 

pensarmos o estágio hodierno da filosofia nas escolas. 

Considerando que o Ensino de Filosofia no estado do RN, e, 

especificamente, a RMN, recorrentemente seguiram as disposições nacionais, 

no capítulo III almejamos apresentar o percurso da filosofia na educação 

brasileira, bem como as políticas públicas para o seu ensino na Educação 

Básica. Assim, analisamos como a filosofia se estabeleceu e se estabelece 

hoje enquanto disciplina escolar, amparados no referencial bibliográfico da 

pesquisa, sobretudo, nos autores que refletem filosoficamente o Ensino de 

Filosofia na Educação Básica brasileira, como Saviani (1984); Cartolano 

(1985); Silveira (1991); Souza (1992); Favaretto (1995); Gallo e Kohan (2000); 

Horn (2000); Alves (2002); Lima (2005), Mendes (2008) e Rodrigo (2009), e na 

legislação educacional. Logo, contemplamos os seguintes momentos: A 

presença e o afastamento da Filosofia na Educação Básica; A Filosofia a partir 

da LDB 96; O retorno da obrigatoriedade da disciplina (2008); O ensino de 

Filosofia no RN historicamente.  

Deduzimos, assim, que para assimilarmos as características do atual 

panorama de reinserção da filosofia nas escolas, bem como a forma que 

assumiu o seu ensino, é necessário evidenciarmos a sua instabilidade nos 

currículos e as metodologias adotadas no decorrer da história. 
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No capítulo IV analisamos as formas como as comunidades escolares 

compreendem a natureza do conhecimento filosófico. Num primeiro momento 

observamos a atuação dos professores de Filosofia das escolas. 

Compreendemos que para o entendimento do formato assumido pela Filosofia 

no currículo de Ensino Médio na RMN é importante examinar o exercício 

filosófico a ser realizado em sala de aula. Posteriormente, tratamos sobre uma 

análise documental, principalmente do Plano de Ensino do docente e do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) das instituições participantes da pesquisa, 

uma vez que as deliberações presentes em tais documentações afetam direta 

ou indiretamente no funcionamento da escola e expõem diferentes 

entendimentos acerca da natureza do conhecimento filosófico. 

Nosso intuito é explicitar e refletir sobre as atuais práticas do Ensino de 

Filosofia, em diferentes cenários e circunstâncias, nas escolas da Região 

Metropolitana de Natal, onde duas matrizes principais se destacam: a histórica 

(ensino baseado na história da filosofia) e a sistemática (ensino baseado em 

temas e sistemas filosóficos). Durante a nossa investigação evidenciamos 

essas abordagens, que integram o grupo das chamadas formas dominantes do 

Ensino de Filosofia no nível médio brasileiro. Indicamos os pressupostos das 

metodologias utilizadas, a fim de visualizarmos aquilo que os teóricos do 

Ensino de Filosofia no Brasil definem como os Lugares-comuns do Ensino de 

Filosofia8. Nesse processo temos como referência autores que refletem 

filosoficamente a problemática do Ensino de Filosofia na Educação Básica 

brasileira, debatendo seus impasses e pensando suas perspectivas. Vale 

salientar que o nosso interesse nesta exposição não é apenas descrever estes 

cenários, mas oferecer elementos analíticos que permitam compreender os 

panoramas de Ensino de Filosofia consolidados. 

No capítulo V discorremos sobre os fatores que levam as abordagens de 

Ensino de Filosofia histórica e sistemática a se estabelecerem na RMN, os 

quais listamos: a formação de professores e diretrizes curriculares do curso de 

filosofia; o Ensino Médio e a atual ênfase na formação para o mercado de 

trabalho e para o êxito nos exames de ingresso em universidades; as 

                                                           
8
 Os Lugares-comuns do Ensino de Filosofia se constituem, para Gallo e Kohan (2000), nas 

muitas formas que moldam a prática dos professores de filosofia no Ensino Médio do Brasil. 
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determinações oficiais e políticas, tais como: a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

as Orientações Curriculares Nacionais (OCN) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN); e algumas vicissitudes, tais como: tempo, estrutura curricular 

e estrutura escolar. 

Com base na observação dos aspectos levantados no trabalho, 

buscamos expressar algumas observações e conclusões a que chegamos e 

que nos ajudam a entender qual é o panorama do Ensino de Filosofia local na 

atualidade, e, posteriormente, problematiza-lo. 
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2. OPÇÃO METODOLÓGICA E O PERCURSO DA PESQUISA 

 

Nesta seção, buscamos explicitar a opção teórica relativa à metodologia 

da pesquisa e os caminhos percorridos para a construção dos dados a serem 

analisados, os quais colaboram para situar as categorias relacionadas aos 

objetivos da pesquisa. 

Nossa pesquisa possui caráter descritivo sobre o panorama de 

reintrodução da filosofia nas escolas da Região Metropolitana de Natal. A 

dissertação estabelece como recorte uma análise do quadro geral da 

implementação da disciplina de filosofia no currículo das escolas de Ensino 

Médio, articulando-se, portanto, com o contexto das mudanças nas políticas 

públicas para o Ensino de Filosofia como disciplina escolar.  

A opção metodológica adotada é a pesquisa qualitativa, já que esta 

privilegia o entendimento dos fenômenos como princípio do conhecimento e 

considera os múltiplos fatores que interferem no processo, características 

gerais adequadas aos objetivos propostos na presente investigação. 

Tendo em vista os objetivos propostos para a compreensão do objeto de 

estudo tomamos como referência teórico-metodológica a análise das condições 

do Ensino de Filosofia no Ensino Médio a partir do disposto nas discussões do 

cenário nacional pelos teóricos do ensino de filosofia, nos anos seguintes à 

promulgação da Lei nº 11.684/2008. Nossa proposta de análise contempla o 

exame da realidade em nove escolas da rede pública e particular do estado do 

Rio Grande do Norte, especificamente da Região Metropolitana de Natal, e 

conveniadas com a UFRN, nas quais se realizam os estágios supervisionados, 

a saber: Colégio Henrique Castriciano (Natal), Escola Estadual Zila Mamede 

(Natal), Escola Estadual União do Povo (Natal), Escola Estadual 

Desembargador Floriano Cavalcanti (Natal), Escola Estadual Professor Eliah 

Maia do Rêgo (Parnamirim), Escola Estadual Raimundo Soares (Natal), Escola 

Estadual Mascarenhas Homem (Natal), Escola Estadual José Vieira (São 

Gonçalo do Amarante) e Instituto Reis Magos (Natal), a fim de observar como 

as instituições de ensino têm implantado a disciplina.  
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Os representantes das instituições de ensino foram informados do 

objetivo do estudo e receberam uma carta de anuência (Anexo 1), sendo 

garantidos todos os cuidados éticos necessários. As escolas participantes 

foram nomeadas por códigos na ordem em que as observações foram 

realizadas, de E1 a E9. Por isso, as informações coletadas receberam esses 

mesmos códigos. 

Para revelarmos a complexa rede de interações que constitui a 

experiência escolar diária, apontaremos para o estudo das relações 

construídas no cotidiano da prática escolar9 na qual o Ensino de Filosofia está 

imerso, além das representações dos agentes escolares. Para tanto, utilizamos 

recursos de observação e análise de documentos. 

Com efeito, para que possamos apreender o dinamismo e o movimento 

dos agentes pesquisados iremos analisá-los a partir de três vertentes: a 

sociopolítica/cultural, a institucional ou organizacional e a instrucional ou 

pedagógica (ANDRÉ, 2012). 

O primeiro aspecto a ser examinado nesta pesquisa é o 

sociopolítico/cultural. Tal perspectiva remete aos fatores, bem como aspectos 

decisivos no processo de estruturação da educação. Assim, a investigação 

considera uma reflexão acerca da trajetória da filosofia na educação nacional 

anterior ao panorama atual. Consideramos esta retrospecção relevante, 

reputando que nos últimos anos tivemos significativas mudanças nas políticas 

públicas para a disciplina escolar de filosofia no Brasil e que a herança 

supramencionada ainda incide sobre as políticas de ensino em vigência.  

Entendemos que o movimento pendular de inclusão e exclusão, que 

ocasiona dificuldades para a consolidação da disciplina de filosofia nos 

                                                           
9
 Para Libâneo (1992), a prática escolar consiste na concretização das condições que 

asseguram a realização do trabalho docente. Tais condições não se reduzem ao estritamente 
pedagógico", já que a escola cumpre funções que lhe são dadas pela sociedade concreta que, 
por sua vez, apresenta-se como constituída por classes sociais com interesses antagônicos. A 
prática escolar, assim, tem atrás de si condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes 
concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o 
papel da escola, aprendizagem, relações professor-aluno e técnicas pedagógicas. Fica claro 
que o modo como os professores realizam sou trabalho, selecionam e organizam o conteúdo 
das matérias, ou escolhem técnicas de ensino e avaliação tem a ver com pressupostos teórico-
metodológicos, explícita ou implicitamente. 
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currículos brasileiros se deve, entre outros motivos, às inúmeras concepções 

metodológicas e políticas do Ensino de Filosofia existentes no Brasil, o que 

dificulta a compreensão da disciplina no Ensino Médio, ou mesmo a sua 

importância nesta etapa de formação dos sujeitos. Além disso, as justificativas 

apresentadas nos documentos curriculares oficiais e outros espaços de 

pesquisa parecem legitimar a presença da filosofia na educação de uma forma 

ampla, mas não levam em conta as condições do lugar da filosofia no Ensino 

Médio como etapa final da Educação Básica e outras especificidades do 

processo (MENDES, 2008). 

No que tange à dimensão instrucional ou pedagógica, nos debruçamos 

sobre as práticas e situações de ensino, isto é, o momento de interação entre o 

professor, o estudante e o conhecimento. Deste modo, a análise do processo 

de ensino-aprendizagem ocorre considerando os seguintes aspectos: 

conteúdos trabalhados pelo professor e formas de trabalho; práticas de ensino 

e material didático adotado; materiais produzidos pelos estudantes. A 

verificação desta etapa da pesquisa acontece por meio da nossa observação 

direta no ambiente de sala de aula, e a partir da visualização dos elementos 

descritos acima podemos categorizar as abordagens utilizadas pelos docentes 

nas suas práticas e planejamento educacional. Destarte, a partir das atuações 

dos professores de filosofia, sujeitos desta pesquisa, é que conseguimos 

indicar as possíveis abordagens assumidas pela disciplina de filosofia no 

Ensino Médio natalense. 

A última dimensão analisada é a institucional ou organizacional, onde 

investigamos o contexto escolar e sua decorrente interferência no Ensino de 

Filosofia em sala de aula nas nove escolas que constituem o corpus desta 

pesquisa. Neste sentido, afora a observação das atividades escolares do corpo 

docente, este estudo também exigiu uma análise documental, principalmente 

dos Planos de Ensino dos docentes e dos Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) das instituições participantes da pesquisa – em que identificamos 

informações factuais nos textos que estimulam a adesão das abordagens de 

Ensino de Filosofia consolidadas. Sabemos que as deliberações presentes em 

tais documentações afetam direta ou indiretamente no funcionamento da 
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escola e expõem diferentes entendimentos acerca da natureza do 

conhecimento filosófico, os objetivos, conteúdos e métodos de ensino. 
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3. A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA FILOSOFIA NO CURRÍCULO ESCOLAR 

BRASILEIRO 

 

Analisar o exercício da filosofia no ensino escolar brasileiro e, 

especificamente, norte-rio-grandense, exige uma contextualização do problema 

e uma retomada de sua história, uma vez que nos últimos anos tivemos no 

Brasil, mudanças marcantes nas políticas públicas para a filosofia como 

disciplina escolar. A partir desse horizonte é possível elencar momentos que 

forneçam elementos para a nossa discussão sobre estruturação da disciplina, 

tais como: a histórica presença e ausência desta disciplina no currículo; e a 

legalidade e a conquista da obrigatoriedade no currículo. Assim, pretendemos 

denotar o papel que a filosofia desempenhou diante das mudanças públicas e 

das políticas curriculares para o seu ensino no Brasil e no Rio Grande do Norte.  

Ademais, para compreendermos as características do atual panorama 

de reinserção da filosofia nas escolas, bem como a forma que assumiu o seu 

ensino, é necessário evidenciarmos a sua instabilidade nos currículos e as 

metodologias adotadas no decorrer da história. 

 

Percorrer a trajetória do ensino de filosofia significa buscar ampliar a 
compreensão sobre sua configuração na escola contemporânea. 
Tem-se consciência da impossibilidade de encontrar respostas às 
questões que emergem do percurso trilhado, mas entende-se que, ao 
resgatá-lo, outras interrogações serão suscitadas, permitindo que 
novos objetos se apresentem como focos de especulação, pois o 
cultivo do entendimento implica em perquirir respostas, sabendo que 
não existem certezas (HORN, 2000, P.17). 

 

3.1. A presença e o afastamento da filosofia na educação escolar 

brasileira 

 

Realizar um estudo sobre a trajetória da filosofia na história da educação 

nacional é uma tarefa sobremaneira hercúlea. Afinal, estamos nos debruçando 

sobre 500 anos de acontecimentos que implicaram na sua presença e 

ausência, sobretudo, na educação de nível básico. Assim, a nossa pretensão 

nesse capítulo não é tão abrangente, haja vista que o nosso objetivo consista 
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em somente retomar e repensar algumas passagens desta vasta história, a fim 

de obter subsídios que nos auxiliem a compreender o conjunto de questões a 

serem discutidas ao longo deste texto. 

 O Ensino de Filosofia na escola secundária10 existe no Brasil desde o 

período colonial, embora sempre enfrentando grandes dificuldades para 

legitimar-se como disciplina escolar. Cabe evidenciar também que o seu 

significado e o seu papel oscilaram em demasia, perpassando diferentes 

orientações que foram sendo conferidas a esse nível de ensino. Neste sentido 

para Alves (2002, p. 7) “constata-se, ao longo da História da Educação no 

Brasil, a fragilidade da legislação educacional, tornando inviável sua inserção 

no currículo pela inexistência de políticas educacionais que possibilitassem 

plenas condições de ensino da Filosofia”. 

Segundo Souza (1992) o primeiro curso de filosofia que se deu no Brasil 

ocorreu no ano de 1572. A filosofia chegou ao Brasil por intermédio dos 

jesuítas, uma vez que eles foram os responsáveis pela instrução e pela 

catequese dos povos das colônias. O seu ensino se limitava a conferir grau 

acadêmico. Assim, os jesuítas centravam o seu curso apenas nos textos da 

filosofia escolástica, como Aristóteles e Tomás de Aquino, e escritos 

moralistas, como Cícero e Sêneca. É importante mencionar que o modelo 

educacional implantado pela Companhia de Jesus, fundamentado no 

teocracismo, resultou no distanciamento de Portugal do movimento científico 

que se processaria na Europa durante o século XVII, tendo como expoentes 

Bacon, Galileu e também Descartes. Para Campaner (2012, p.11): “A presença 

da Filosofia no currículo do ensino no período colonial justificava-se pela 

necessidade de catequizar indígenas e africanos, além de manter os colonos 

próximos à Igreja Católica – ela confundia-se então com o ensino religioso”.  

Deste modo, a filosofia imersa no contexto do monopólio teocrático-

jesuítico almejava contribuir para a formação de um homem letrado, erudito, e, 

sobretudo, católico, de maneira que o homem culto era aquele capaz de 

reproduzir as ideias filosóficas livrescas. Nas palavras de Costa (apud 

                                                           
10

 Era chamado “ensino secundário” o que hoje corresponde desde o Ensino Fundamental II 
até o Ensino Médio.   
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Cartolano, 1985, p. 21) “Da Europa a filosofia nos vinha já feita. Era sinal de 

grande cultura o simples fato de saber reproduzir as ideias mais recentemente 

chegadas. A novidade supria o espírito de análise, a curiosidade supria a 

crítica”.  

Desta maneira, podemos admitir que a filosofia era uma ferramenta 

eficaz para inculcar uma determinada doutrina na população, e por 

conseguinte, prevenir possíveis desvios em relação a ela. Isso prova o papel 

militante e teológico da filosofia na época. Destinava-se, então, ao preparo da 

elite intelectual e seus conteúdos, basicamente, seguiam a materialização da 

Contrarreforma. 

Todavia, com o passar dos anos, ocorre em Portugal e nas colônias a 

penetração das ideias Iluministas, da filosofia moderna, do cartesianismo e da 

revolução científica realizada no século XVII, iniciando-se, portanto, o combate 

à doutrina dos jesuítas. O Marquês de Pombal, que queria realizar uma reforma 

e aproveitar para centralizar o poder de Portugal, expulsou os 670 jesuítas que 

aqui moravam e mandou fechar os colégios. A partir de então no Brasil 

começam a chegar as ideias modernas da França. A fé e as convicções 

tradicionais passam a ser duramente criticadas e a filosofia procura superar o 

escolaticismo.  

 As “aulas régias” foram instituídas em substituição à áspera perspectiva 

administrativa jesuítica, embora segundo Cartolano (1985) se orientassem 

ainda para os mesmos objetivos religiosos e livrescos dos jesuítas: realizou-se 

através dos mesmos métodos pedagógicos, com apelo à autoridade e à 

disciplina estreitas, tendendo a impedir a criação individual e a originalidade. 

Quanto ao Ensino de Filosofia continuou também no mesmo estilo livresco e 

escolástico. 

Com a vinda de Dom João VI para o Brasil, juntamente com a sua corte 

em 1808, abriam-se as portas para o comércio mundial, contribuindo, assim, 

para o advento de novas ideias na vida da colônia. Neste período, inclusive, 

chegou-se a realizar no Brasil conferências filosóficas. Nasciam novos colégios 

para a preparação da nova classe que iria administrar e governar a colônia, 

posto que os negócios aumentavam e exigiam uma expansão da educação 
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escolarizada. Neste clima de transformação, a educação no Brasil estava 

voltada para a formação profissional e não mais para um ensino propedêutico 

visando à formação sacerdotal e a propagação da fé cristã. Ainda assim, a 

filosofia continua a ser ministrada de forma arbitrária, retórica e enciclopédica 

(CARTOLANO, 1985). 

Em 1838, com a inserção da disciplina de filosofia no colégio Pedro II, a 

disciplina se torna obrigatória. De acordo com Cartolano (1985, p.28): “nas 

províncias, a filosofia já era incluída obrigatoriamente no currículo dos liceus e 

dos ginásios de curso secundário, desde o início do século”, contudo, ainda 

seguindo um caráter propedêutico, de acordo com o currículo clássico 

aristotélico-tomista. 

Com a Proclamação da República, em 1889, tivemos a Reforma de 

Ensino elaborada por Benjamin Constant, pautada na liberdade e laicidade do 

ensino. Horn (2000, p.25) afirma que as disciplinas componentes deste 

currículo “enfatizavam as ciências, explicitando a grande influência das ideias 

positivistas”. Ocorre, então, um deslocamento do enfoque filosófico para o 

científico. Podemos sustentar que a adesão pelas ideias positivistas vai de 

encontro aos padrões estabelecidos outrora pela administração eclesiástica, e 

emergiu como tentativa de superação do ensino verbalístico e estéril da 

escolástica, visto que nesse período a ciência era encarada como um pretenso 

remédio universal, que continha respostas para todas as questões suscitadas 

pela humanidade. No entanto, o que a Reforma de 1891 promoveu de fato foi 

somente um acréscimo de disciplinas científicas junto às tradicionais, o que 

acarretou um ensino ainda mais enciclopédico. A filosofia, segundo a 

orientação positivista, não figurava como matéria doutrinal.  

Além da Reforma de Benjamin Constant, implantada ainda no século 

XIX, foram elaboradas várias reformas no século XX, que indicaram um 

movimento pendular de introdução e afastamento da disciplina de filosofia dos 

currículos, quais sejam: a de Epitácio Pessoa, em 1901; a de Rivadávia Côrrea, 

em 1911; a de Carlos Maximiliano, em 1915; e a de Rocha Vaz, em 1925. 

Essas deliberações sobre a organização escolar brasileira também revelaram 

uma oscilação constante entre a influência humanista clássica e a científica. 
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Com base em Cartolano (1985, p. 47), sabemos que a Reforma Epitácio 

Pessoa introduziu a lógica no sexto ano do ensino secundário, com três aulas 

semanais, e retirou a biologia, a sociologia e a moral, acentuando, desse modo, 

a parte literária. Mesmo integrando o currículo, como era o caso da lógica, nem 

ela nem a filosofia eram exigidas nos “exames parcelados” que davam ingresso 

às escolas superiores. O ensino secundário já nessa época tinha como função 

principal a preparação para o ensino superior. 

A Reforma Rivadávia, por sua vez, representou a tentativa de realização 

da liberdade de ensino através da desoficialização. Rivadávia pretendia que o 

ensino secundário adquirisse um conteúdo próprio, deixando de ser um mero 

estágio ao ensino superior. Com a introdução de uma organização mais prática 

dos programas, a filosofia perdeu novamente seu lugar no currículo.  

Na reforma promovida por Carlos Maximiliano é instituído que “haverá 

um curso facultativo de Psicologia, Lógica e História da Psicologia, por meio da 

exposição das doutrinas das principais escolas filosóficas". Embora presente 

no texto legal, na realidade a filosofia inerente a esse curso facultativo teve 

pouca influência na preparação dos alunos para o ensino superior, pois 

somente para a prova oral do exame vestibular da Faculdade de Direito é que 

ela era exigida; no primeiro ano dessa faculdade, a filosofia aparecia como 

cadeira obrigatória. 

Na última reforma do ensino, antes de 1930, a Reforma Rocha Vaz, o 

ensino secundário passou a ser obrigatoriamente seriado, concluindo com o 

estudo da filosofia. Esta disciplina foi introduzida no quinto ano e, no sexto, 

estendeu-se à história da filosofia (CARTOLANO, 1985). 

No que refere a sua estabilização enquanto disciplina componente dos 

currículos da Educação Básica brasileira, o contexto educacional após a 

Revolução de 1930 não foi muito alentador para a filosofia. A despeito de ter 

contribuído para a formação da requerida “sólida cultura geral” dos 

adolescentes, sendo um dos traços da formação enciclopédica e acadêmica do 

secundário nesse período, entre os anos 1930 e 1970 a filosofia não foi 

ministrada de maneira efetiva, não obstante estivesse presente nos programas 

oficiais. Conforme alerta Horn (2000, p. 26), isso se deveu ao fato de que 
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naquela época permaneceu “no plano estrutural e pedagógico a visão arcaica, 

aristocrática e elitista da escola do período da Primeira República. Essa 

herança cultural se consolidou nas reformas educacionais que seguiram o 

período”. Tais reformas são: a de Francisco Campos – 1932; a de Gustavo 

Capanema - 1942; a lei n. 4.024/61, a lei n. 5.692/71 e a lei n. 9.394/96. 

A Reforma Campos (1932), que propugnava pela formação do homem, 

habilitando-o, por atitudes e comportamentos, a viver por si e a tomar decisões, 

inova ao criar o regime seriado de estudos e a frequência obrigatória. O curso 

secundário acabou sendo desmembrado em dois ciclos: um fundamental e um 

complementar. A história da filosofia e a lógica foram incorporadas ao currículo 

complementar, juntamente com outras disciplinas, como, por exemplo, 

psicologia e sociologia.  

 

Até essa época, o ensino secundário não tinha organização digna 
desse nome, pois não passava, na maior parte do território nacional, 
de cursos preparatórios, de caráter, portanto, exclusivamente 
propedêutico. Além disso, todas as reformas que antecederam o 
movimento renovador, quando efetuadas pelo poder central, 
limitaram-se a quase exclusivamente ao Distrito Federal, que as 
apresentava como “modelo” aos Estados, sem, contudo, obrigá-los a 
adotá-las [...] Era a primeira vez que uma reforma atingia 
profundamente a estrutura do ensino e, o que é importante, era pela 
primeira vez imposta a todo o território nacional. Era, pois, o início de 
uma ação mais objetiva do Estado em relação à educação 
(ROMANELLI, 1984, p.131) 

 

A Reforma Capanema (1942) estruturou o ensino secundário em dois 

ciclos: o ginásio, com duração de quatro anos, e o colégio, que durava três 

anos. Vale salientar que o colégio era composto por dois cursos paralelos: o 

clássico, que enfatizava a formação intelectual, e o científico, que ressaltava a 

formação científica. A Reforma Capanema significou certo avanço na luta pela 

implantação e presença efetiva da filosofia no currículo como disciplina 

obrigatória, pois ela estava prevista nas 2ª e 3ª séries do curso clássico e na 3ª 

série do científico. No entanto, com o passar do tempo, foi-se reduzindo as 

horas-aula da disciplina e as séries que davam espaço para os conteúdos 

filosóficos. 
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Em 1961, surge a lei nº 4024, primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. É interessante evidenciar que a sua vigência limitou o 

campo de atuação da filosofia, uma vez que a disciplina tornou-se 

complementar, perdendo assim a sua obrigatoriedade no sistema federal de 

ensino. O panorama piora a partir do período de enorme contenção política e 

econômica que se sucedeu ao golpe político de 1964, pois outra Resolução (nº 

36, de 30-12-68) coloca a filosofia como disciplina optativa nos currículos, 

assim como outras ciências humanas. Logo, a presença da filosofia na grade 

curricular passa a depender da direção de cada estabelecimento de ensino. 

A Resolução nº 36 do Conselho Estadual de Educação, retrata a nova 

ênfase dada à concepção empresarialista de educação, a partir da implantação 

da ditadura militar no país. A educação estava marcadamente voltada aos 

interesses econômicos. É notório, portanto, a abertura de espaço para a 

entrada do domínio estadunidense em nossa economia, política e educação. 

Neste último aspecto, por meio dos acordos assinados entre o MEC e seus 

órgãos e a Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID). O intuito dessa parceria não era a formação de indivíduos capazes de 

serem pesquisadoras e que se constituem em cidadãos conscientes e críticos, 

mas o uso da educação como via para a internalização dos valores culturais 

ianques. Tal perspectiva preconizava a modernização do ensino, realçando a 

área tecnológica e a consequente inclusão de disciplinas técnicas no currículo. 

Esse e outros fatores contribuíram para a expulsão, paulatina, da filosofia e 

outras humanidades do currículo da escola secundária, conforme descreve 

Cartolano (1985, p. 72): 

 

O ensino de filosofia, não atendendo a essas solicitações 
tecnoburocráticas e politico-ideológicas, já não servia aos objetivos 
das reformas que se pretendiam instituir na estrutura do ensino 
brasileiro. A sua extinção como disciplina, já optativa no currículo, 
1968, foi pensadamente preparada através de uma série de leis e 
decretos, pareceres e resoluções do Conselho Federal de Educação 
e do Conselho Estadual de São Paulo, que, neste caso, 
centralizavam as decisões da área educacional. Toda a legislação 
instituída na época era reflexo das propostas apresentadas pelos 
acordos entre o MEC e a USAID, agora já viabilizados em lei. 
Educação e desenvolvimento, educação e segurança e educação e 
comunidade eram três pontos em que se assentavam tais acordos. 
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Ficou muito evidente, então, que a filosofia não contemplava os objetivos 

tecnicistas e burocráticos indicados pela nova organização do ensino, e no 

cerne desta mudança política e educacional, muitos professores e adeptos da 

filosofia foram perseguidos e considerados subversivos, já que o pensar crítico 

e transformador característico da atividade filosófica representava uma ameaça 

ao poder e à ordem em vigor, à medida que se propunha formar consciências 

que refletissem sobre os problemas reais da sociedade, embora a disciplina de 

filosofia no Brasil nunca tenha assumido essa orientação. Nesse sentido, em 

1971, com a lei nº 5692 a filosofia é expulsa por completo dos currículos para 

somente no ano de 1986 voltar a ter a sua inclusão recomendada. Em seu 

lugar aparecem componentes doutrinários, como Educação Moral e Cívica e 

OSPB, que visavam à veiculação de uma ideologia a fim de perpetuar a ordem 

estabelecida e defender o status quo. 

Após a promulgação da lei n. 5.692/71, eclodiram diversos movimentos 

reivindicatórios da reintrodução da filosofia no currículo do ensino secundário. 

Neste contexto podemos destacar a fundação da Sociedade de Estudos e 

Atividades Filosóficas (SEAF) no ano de 1976. A SEAF, que foi vital para a 

articulação dos grupos que lutavam em prol do retorno da filosofia ao ensino 

secundário, nasceu devido à necessidade de se criar um espaço alternativo 

para a discussão de ideias, compartilhar estudos, reflexões etc., uma vez que 

isso era impossível de ocorrer nos cursos e departamentos de filosofia das 

universidades, devido à rígida fiscalização promovida pelo regime militar. 

Segundo Carminati (1997, p.75): “a SEAF foi se inteirando dos problemas 

decorrentes do afastamento da filosofia do segundo grau, passando a 

desenvolver atividades reivindicando a volta da filosofia ao currículo desse 

nível de ensino”.  

Também foram cruciais para o movimento outras referências nacionais, 

embora não fossem balizadas pelas mesmas concepções teóricas e 

posicionamentos político-ideológicos, tais como: a CONVÍVIO (Sociedade 

brasileira de Cultura); o CONPEFIL (Conjunto de Pesquisa Filosófica); a ABFC 

(Associação Brasileira de Filósofos Católicos); o IBF (Instituto Brasileiro de 
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Filosofia); a CNDF (Coordenação Nacional dos Departamentos de Filosofia); e, 

finalmente, houve a colaboração marcante dos estudantes de filosofia, que 

além de participarem dos eventos organizados pelas entidades supracitadas, 

prepararam os seus próprios encontros, os ENEFILs (Encontros Nacionais de 

Estudantes de Filosofia) (SILVEIRA, 1991). 

Apesar da intensa batalha e da coerente argumentação apresentada 

pelas equipes que defendiam a inclusão da disciplina de filosofia no currículo 

de segundo grau, o governo relutava em atender aos pedidos. Em 1982, é 

aprovada a Lei nº. 7.044, que confere à filosofia um tratamento complementar 

ou optativo. Seguindo esta determinação, o governo não se preocupou com a 

promoção de políticas educacionais voltadas ao ensino de filosofia. Deste 

modo, a construção de um currículo e a contratação de profissionais formados 

em filosofia, foram aspectos ignorados, que contribuíram para o cenário não 

avançasse no Brasil. Diante deste panorama nada animador, segundo Horn 

(2009, p.32) “algumas tentativas de estabelecimento de uma política de 

estruturação acabam tendo resultados nulos, como no caso do Paraná, no qual 

a filosofia estava presente em várias escolas, mas de um modo totalmente 

inadequado”. 

Todavia, cabe salientar que a ojeriza do governo não residia no modelo 

de filosofia historicamente empregado, mas na filosofia apontada por Silveira 

(1991, p. 152) como “crítica, questionadora, inserida no contexto histórico que 

pretendiam os integrantes do movimento pelo seu retorno ao 2º grau”. O 

Estado de Segurança Nacional (ESN) estava inclinado a aceitar uma filosofia 

que contemplasse problemas metafísicos e morais, o que na nossa visão era 

uma filosofia prescindível naquela conjuntura. Tal perspectiva ficou evidente 

com a reintrodução da disciplina nas escolas do Rio de Janeiro, no início dos 

anos 1980, onde houve uma grande preocupação do ESN, que chegou a 

estabelecer normas para a sua implantação, além de criar uma comissão de 

três membros que objetivava acompanhar o desempenho dos professores, 

cuidando para que não se desviassem das diretrizes estabelecidas.  

A experiência ocorrida no Rio de Janeiro, mesmo não correspondendo 

em vários fatores aos anseios de muitas das entidades representativas do 
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movimento, em especial a SEAF, deu condições para que espaços fossem 

abertos para a volta da filosofia ao currículo como disciplina optativa, o que 

culminou com a resolução CFE n. 6/86, que “recomenda” a inclusão da filosofia 

no currículo do 2º grau. Contudo, para analistas da época como Silveira (1991, 

p. 142) essa resolução não foi satisfatória e “não representou ‘garantia’ segura 

da implantação da filosofia nos currículos. Somente com a conquista da 

obrigatoriedade a filosofia terá reconquistado efetivamente o lugar que lhe foi e 

continua sendo subtraído”, e, além disso, gerou a desarticulação do movimento 

pela volta da filosofia, pois muitos dos seus participantes se acomodaram 

perante o retorno não efetivo da disciplina, aceitando o raciocínio do “antes 

pouco do que nada”. 

3.2. A filosofia a partir da LDB 96  

 

 Entre os anos 1970 e 1980 a filosofia esteve parte ausente dos currículos 

da Educação Básica brasileira, parte com a presença controlada. Em 

decorrência deste hiato a reflexão e a produção escrita sobre o ensino de 

filosofia quase inexiste. De fato até o começo da década de 1980 não havia 

praticamente nada de específico acerca do assunto, a não ser alguns textos 

propositivos. Estes trabalhos remetiam à valorização da filosofia enquanto 

requisito imprescindível à formação, sem, no entanto, projetar algo que 

especificasse o funcionamento desejado, e o possível, da disciplina no Brasil. 

Talvez as dificuldades em debater a implantação da filosofia nas grades 

curriculares das escolas ocorressem devido ao clima de censura estabelecido 

durante a ditadura militar, onde disciplinas de caráter crítico e analítico, como a 

filosofia, padeceram. Destarte, a Lei n. 9.394/96, que sugere a reintrodução da 

disciplina de filosofia deu novos ânimos à reflexão e produção sobre o ensino 

de filosofia, ainda que o texto fosse vago e paradoxal, não a caracterizando 

como disciplina obrigatória, retomando a sua condição de disciplina 

complementar. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9.394/96, 

prescreve no art. 36, § 1º, inciso III, que os educandos devem demonstrar 

“domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício 

da cidadania”. É importante inferir da LDB que de alguma forma o texto 
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reconhece a filosofia como matéria no qual a educação não deve prescindir, 

atribuindo, assim, a esta área de conhecimento participação significativa no 

processo de formação dos cidadãos. Além disso, tal deliberação constitui para 

Fávero (2004, p. 259) “um avanço significativo para a presença da Filosofia no 

nível de ensino, uma vez que em 1961 a Filosofia deixa de ser obrigatória e, a 

partir de 1971, época do regime militar, ela praticamente desaparece das 

escolas”. É interessante destacar também que a partir deste cenário emergiram 

inúmeras discussões e diversas ações ganharam espaço, tanto nas 

comunidades acadêmicas como nas escolares, em defesa da inclusão efetiva 

da disciplina de filosofia no quadro oficial dos currículos do Ensino Médio, fato 

que ocorreu por intermédio da Lei nº 11.684/2008. 

3.2.1. Presença transversal da filosofia no Ensino Médio   

 

Como relatamos anteriormente o maior problema do texto da LDB 

9394/96, que sugere o regresso da Filosofia e da Sociologia, é que em nenhum 

momento se esclareceu como esse processo se daria concretamente. Assim, 

tal incerteza provocou uma série de interpretações, originando, por sua vez, 

medidas que consideravam, por exemplo, a filosofia como disciplina opcional 

ou inócua. Com base neste contexto, muitos educadores e pesquisadores 

examinaram a presença da filosofia no Ensino Médio a partir da LDB, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CEB/CNE n. 

3/98) e dos PCNEM (1999). Deste modo, constataram que apesar dos 

documentos oficiais não excluírem explicitamente o seu ensino disciplinar, 

indicavam que a mera existência transversal da filosofia nos currículos parecia 

suficiente, em tese, para o cumprimento do art. 36 inciso III da atual LDB 

quanto à necessidade de “domínio de conhecimentos de filosofia [...]”, além do 

artigo 10, parágrafo 2º da Resolução nº. 03/98 que diz que: “as propostas 

pedagógicas das escolas deverão assegurar tratamento interdisciplinar e 

contextualizado para que, ao final do Ensino Médio, os estudantes dominem os 

conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania” 

(BRASIL, 1998). Encontramos aqui um contrassenso: como uma disciplina 

poderia contribuir para a formação e exercício da cidadania se tinha a sua 

própria identidade negada? Nas palavras de (CAMPANER, 2012, p. 11): 
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A lei 9394/96, que inclui o ensino de Filosofia no Ensino Médio depois 
dessa longa ausência, é expressão do avanço do ideário neoliberal e 
apresenta uma concepção aparentemente avançada. No entanto, seu 
problema é a diluição da Filosofia seguindo o conceito de 
transversalidade, segundo o qual a Filosofia estaria em qualquer 
lugar e na discussão de qualquer tema, o que pode parecer lisonjeiro, 
mas tira dela seu lugar enquanto disciplina específica. Ao lado disso, 
temos a constante opção por disciplinas mais técnicas e menos 
reflexivas com o objetivo de uma formação especializada. Essa lei 
ainda indica a importância dos conteúdos, mas não estabelece a 
obrigatoriedade da presença da disciplina de Filosofia nas escolas. 

 

Parecia que o importante era trabalhar o “filosofar” de maneira 

superficial. Com efeito, não interessava muito ter ou não a disciplina no 

currículo, a julgar pela “letra” e o “espírito” da lei, além da filosofia continuar 

como disciplina optativa no Ensino Médio, o que em si já é motivo para muitas 

discussões, abriu-se o precedente, inédito, de que a presença da filosofia 

nesse nível de ensino não precisava se dar necessariamente na forma de uma 

disciplina. O fato de a disciplina continuar optativa não é estranho, isto apenas 

reflete uma organização própria da história da filosofia no ensino escolar 

brasileiro, que teve uma presença indefinida no currículo desde a Proclamação 

da República. Original, nessa época, foi a ideia segundo a qual para se ter 

acesso ao pensar filosófico não é preciso “estudar filosofia”. Este é o fato novo 

que chama a atenção (ALVES, 2002). 

A maior preocupação no período de surgimento da nova LDB é que o 

acesso dos educandos aos “conhecimentos de Filosofia e Sociologia 

necessários ao exercício da cidadania” ficou a critério das escolas e seus 

respectivos gestores. Eram eles que escolhiam se e como a filosofia seria 

incluída na grade curricular da escola, e é sabido que quando a decisão pela 

inclusão da filosofia no currículo é deixada a cargo das escolas e secretarias de 

educação, dificilmente a disciplina acaba sendo contemplada com espaços na 

sala de aula. Neste sentido, Silveira (1991, p. 142) assevera que: “O fato de a 

filosofia não ser disciplina obrigatória, e sim optativa, ao invés de possibilitar a 

sua inclusão no currículo, permite que as escolas não a incluam no currículo; 

isto é um pretexto mais para a ‘exclusão’ que para a inclusão desta disciplina 

no currículo”. 
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Portanto, a LDB não garantia efetivamente a presença significativa da 

filosofia no ensino brasileiro. Nessa época vale evidenciar que tramitou na 

Câmara e no Senado Federal um projeto de lei complementar n. 3.178/97 de 

autoria do deputado Padre Roque (PT – PR), que propôs a modificação da lei n 

9.394/96, obrigando os estados a incluírem a filosofia como disciplina nos 

currículos do Ensino Médio. Embora aprovado nas duas instâncias do Poder 

Legislativo Federal, o projeto foi vetado pelo então presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Neste cenário, os principais argumentos do então ministro 

da Educação que sustentaram o veto foram: (I) a Lei de Diretrizes e Bases não 

define a obrigatoriedade de nenhuma disciplina; (II) a inclusão das disciplinas 

de filosofia e sociologia sobrecarregariam o orçamento dos estados e 

municípios; (III) não haveria a quantidade de professores suficientes formados 

e, por conseguinte, habilitados a lecionar as disciplinas. Ainda assim, mesmo 

com o impedimento do projeto, as mobilizações favoráveis à necessidade da 

filosofia como disciplina obrigatória ganhavam notoriedade. 

Em 2003 a UNESCO realizou no Brasil uma pesquisa almejando mapear 

as condições do Ensino de Filosofia, com ênfase na educação média. Esta 

pesquisa representa um novo momento na análise desta disciplina no país, 

visto que propiciou pela primeira vez nas últimas décadas, a produção de uma 

avaliação, bem como monitoramento sobre o Ensino da Filosofia no Brasil.  

O levantamento revelou, entre outras coisas, que existiam Unidades da 

Federação no período da coleta que trabalhavam com filosofia no seu modelo 

curricular, ao passo que em outros estados a disciplina era opcional. No ensino 

fundamental havia registros de escolas privadas trabalhando com filosofia em 

quase todos os estados, e de escolas públicas em alguns deles, em especial 

Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas 

Gerais e Bahia. Nesta perspectiva, a multiplicação das tentativas de inserção 

da filosofia como espaço de reflexão acessível, também, às crianças e, 

principalmente, a abertura para a diversidade dessas iniciativas parecem 

contar, em si mesmas, como fato positivo (FÁVERO et al, 2004, p. 269). 

O ano de 2006 é um marco na história do Ensino de Filosofia no nível 

médio. Com a confecção das novas Orientações Curriculares Nacionais (OCN), 
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que foram perpassadas por diversos estudos e preparativos, os consultores do 

MEC recomendam a obrigatoriedade da filosofia e expõem uma proposta que 

indica a mudança da Resolução do CNE/CEB nº3/98, no artigo 10º, parágrafo 

2º. Esta proposição foi aprovada em 11 de agosto de 2006 pelo Conselho 

Nacional de Educação, homologada pelo Ministro da Educação Fernando 

Haddad e transformada na resolução CNE/CEB 04/06. O parecer do CNE é 

mais um elemento que favorece ao desencadeamento no país de inúmeras 

discussões sobre o campo do Ensino de Filosofia, tais como: estratégias de 

currículo, propostas de trabalho e evidência de conteúdos. 

3.2.2. Retorno da obrigatoriedade da disciplina (2008)  

 

Em junho de 2008, o Congresso Nacional aprovou a lei que altera o 

artigo 36 da LDB, lei 9.394/96, tornando a Filosofia e a Sociologia disciplinas 

obrigatórias do currículo do Ensino Médio. Depois de alguns anos de luta pela 

inclusão da Filosofia como disciplina obrigatória nos currículos escolares, um 

avanço histórico ocorre com sua aprovação nas três séries do Ensino Médio, 

satisfazendo o desejo intenso de inúmeras gerações de filósofos educadores. É 

inquestionável que essa vitória só foi possível devido à participação de boa 

parte da sociedade civil organizada e, sobretudo, estudantes e professores de 

filosofia.  

A história mostra que logo após a obrigatoriedade da disciplina, os 

professores recorreram aos procedimentos, conteúdos programáticos e 

bibliografias empregadas antes da reforma instituída pela lei n. 5.692/71. Os 

programas voltaram a abordar basicamente algumas partes da filosofia 

sistemática e noções da história da filosofia, com as raras exceções em que, 

isoladamente e por iniciativa pessoal, se promovia alguma atualização temática 

ou bibliográfica. Os professores, alguns inexperientes, outros sem formação 

específica na área, sentiram-se perdidos ao constatar que as antigas fórmulas 

programáticas não conseguiam despertar o interesse dos alunos pela filosofia. 

Lentamente se generalizou a percepção de que era necessário pensar uma 

nova identidade para a disciplina, superando os modelos tradicionais pautados 

por um ensino academicista, livresco, conservador e desvinculado da realidade 

do aluno. 



37 
 

Com efeito, recentemente a discussão sobre o seu formato nas escolas 

se acentuou, mostrando que o ensino desta disciplina passou a ser mais 

diversificado, fundamentando-se, segundo Gallo e Kohan (2000, p. 174), em 

três matrizes principais: a enciclopédica (“ensino baseado na história da 

filosofia”), a temática (“ensino baseado em problemas filosóficos”) e a cognitiva 

(“ensino de habilidades cognitivas e/ou atitudes filosóficas”). Os documentos de 

política educacional das décadas passadas, que servem como referência para 

muitos educadores colaboraram com a existência das dimensões citadas. Para 

Aspis e Gallo (2009, p. 48) os PCNEM são centralizados “na necessidade do 

aprendizado da leitura de textos filosóficos e da leitura filosófica de textos não 

filosóficos”. Ademais, outro documento do Ministério da Educação, o PCN+ 

(2002) adotou uma abordagem temática da filosofia, apresentando para as três 

séries do Ensino Médio, três temas, que por sua vez, se dividem em subtemas. 

Temos também as Orientações Curriculares para o Ensino Médio do MEC 

(2006), que sugerem, através de uma lista de autores, conteúdos alicerçados 

na história da filosofia. 

Não obstante alguns progressos no tocante à maneira como as escolas 

têm implementado/organizado o Ensino da Filosofia, temos que admitir que 

conforme evidenciamos ao longo deste capítulo, em geral, tivemos no 

transcorrer de toda a história da educação brasileira um Ensino de Filosofia 

centrado em conteúdos acadêmicos e enciclopédicos, que primavam por 

desmembrar a teoria da prática. Isto é, um ensino assentado em dois modelos 

de programa: a abordagem histórica e a abordagem sistemática. Neste 

contexto, Horn (2000, p. 17) nos indica que “o ensino institucional e formal de 

filosofia no Brasil sempre serviu ao estabelecimento e manutenção de forças 

hegemônicas que buscavam neutralizar ou mesmo anular qualquer 

possibilidade de formação humana crítica e autônoma”. 

3.3. O Ensino de Filosofia no RN  

 

Para falarmos sobre o ordenamento da disciplina de filosofia na RMN, é 

vital nos debruçarmos sobre o Ensino de Filosofia no estado do Rio Grande do 

Norte, uma vez que seja de incumbência dos Estados assegurar o ensino 

fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio (etapa de ensino no 
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qual a disciplina de filosofia participa) a todos que o demandarem. Assim 

sendo, amiúde o RN seguiu as disposições nacionais anteriormente expostas. 

Deste modo, se ordenou a partir dos quatro momentos históricos que 

constituem o Ensino de Filosofia no país de acordo com Alves (2002): 

“presença garantida” (durante o Império); “presença indefinida” (desde o 

advento da República até o golpe militar dos anos de 1960); “ausência definida” 

(durante o Regime Militar) e “presença controlada” (durante a 

redemocratização, dos anos de 1980 até a publicação da LDB em 1996). 

É sabido que antes da LDB n. 5.692/71 o estado do Rio Grande do Norte 

concedia à filosofia um tratamento complementar ou optativo, ficando a critério 

de cada instituição de ensino local a seleção da disciplina para compor a sua 

respectiva matriz curricular. Logo, não se tem registro de nenhuma política 

desenvolvida pela Secretaria de Educação no sentido de implantar de maneira 

efetiva o Ensino de Filosofia até esse período.  

Entretanto, no bojo do processo em que sua inclusão no currículo do 

Ensino Médio passou a compor o discurso oficial, este panorama começou a se 

alterar, haja vista que no início dos anos 1980 o Departamento de Filosofia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciou uma mobilização através 

de palestras, debates, discussões e contatos com a Secretaria Estadual de 

Educação. A luta avançou restrita a um grupo de professores e alunos e, em 

certas ocasiões no plano de promessas.  

Posteriormente, um aglomerado de entidades somaram forças para 

conceber uma comissão de mobilização pela volta da Filosofia e Sociologia ao 

2º grau do Rio grande do Norte. A Comissão - composta pelos Departamentos 

e Coordenações de Filosofia e Sociologia, Centros Acadêmicos de História e 

Geografia, Associação dos Sociólogos, Associação dos Professores do Rio 

grande do Norte (APRN) e a União Metropolitana dos Estudantes 

Secundaristas (UMES) -, foi responsável por direcionar o processo de 

reintrodução da filosofia nas escolas do estado, em caráter experimental, 

cabendo ainda a ela, apresentar uma proposta de programa, assim como 

acompanhar o processo. 
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No dia 19 de abril de 1989 houve a primeira audiência entre a Comissão 

supracitada e o Secretário da Educação, o professor Luis Eduardo. A resposta 

à solicitação foi positiva, na medida em que a Secretaria assegurou que a partir 

de 1990, as disciplinas de Filosofia e Sociologia voltariam a compor o currículo 

do 2º grau nas escolas da rede estadual de ensino. Ademais, naquela ocasião 

foi composto um grupo denominado “Comissão mista de implantação de 

Filosofia e Sociologia no 2º grau – RN”, cujas atividades se desenvolviam na 

Secretaria Estadual de Educação. Este comitê formularia as diretrizes básicas 

do movimento, a saber: 

- reintrodução gradativa da Filosofia e Sociologia no 2º grau das escolas 

da rede estadual do Rio Grande do Norte; 

- reintrodução, num primeiro momento, em Natal e Mossoró; 

- reintrodução nos demais municípios a partir de 1990; 

- organização de subcomissões de currículos, juntamente com os 

respectivos departamentos universitários. No caso do curso de filosofia, 

como a discussão em nível de departamento estava concentrada no 

grupo responsável pelo projeto de extensão denominado Filosofiativa, 

ficou a cargo do grupo a discussão e elaboração do projeto de 

reimplantação, com proposta de conteúdo programático. 

Um concurso público foi realizado e, dos 9 candidatos aprovados, 5 

professores de Filosofia foram contratados, sendo 4 para Natal e 1 para 

Mossoró. Houve, sem dúvida, um avanço significativo nas exigências para 

inscrição: os candidatos teriam que comprovar formação específica na área. 

Este fato é significativo se considerarmos toda uma trajetória da Filosofia como 

sendo ocupação marginal para formados em outras áreas.  

Para ocupar a carga horária dos professores contratados, a Secretaria 

Estadual de Educação, implementou um trabalho de “apresentação da filosofia” 

em 4 escolas selecionadas para introdução da disciplina. Esta atividade seria 

realizada aproveitando horários vagos e falta de professores. As quatro escolas 

da rede selecionadas para a atividade foram: Escola Estadual Winston 
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Churchill, Escola Estadual do Atheneu, Escola Estadual Floriano Cavalcanti e 

Escola Estadual Padre Miguelino. 

Com o passar do tempo, porém, foi-se perdendo a articulação entre o 

grupo de trabalho inicial e a Secretaria de Educação, o que culminou com o 

surgimento de uma nova proposta de filosofia, elaborada exclusivamente pela 

Secretaria de Educação, que desconsiderou todas as discussões 

desenvolvidas no processo de reintrodução. Tal proposta integrou um conjunto 

de medidas, preparadas e publicadas, para iniciar o ano letivo de 1993. É 

importante registrar que em nenhum momento houve contato com o grupo que 

vinha articulando, junto à própria Secretaria Estadual de Educação, o projeto 

de reimplantação da filosofia nas escolas da rede pública de Natal, apesar da 

referência a um trabalho que vinha sendo desenvolvido há 6 anos. Assim, 

segundo Miranda (1999, p. 98) o programa apresentado foi “muito mais afeito a 

disciplina Filosofia da Educação, considerando a especificidade do conteúdo 

sugerido”, e constituiu-se como um recuo administrativo, pedagógico e 

conceitual, além de “uma verdadeira de-formação da Filosofia seja como 

conhecimento, seja como disciplina, em nome de uma ‘atualização’ visando ‘a 

melhoria do nível de conscientização’ e possibilitando ‘resolver os problemas 

do mundo’”. Outra crítica a essa proposição se deveu ao fato de que não 

existiu nenhuma preocupação com a forma de reintrodução da filosofia, nem 

com os professores que seriam responsáveis pelo seu ensino, considerando o 

reduzido número de profissionais licenciados em filosofia.  

Deste modo, a filosofia seguiu durante anos no RN, claudicante, 

apoucada e conduzida sem muita atenção, até a conquista da sua presença 

garantida no Ensino Médio (2008). Por conseguinte, se historicamente a 

presença da filosofia na educação potiguar não é constante, a reflexão e a 

produção escrita sobre o Ensino de Filosofia nesse nível de ensino deixam 

ainda mais a desejar. 
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4. A PRESENÇA DA FILOSOFIA EM NOVE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 

DA RMN 

 

No capítulo anterior almejamos compor a caracterização do campo de 

estudo desta pesquisa. Deste modo, evidenciamos as mudanças nas políticas 

públicas para a filosofia como disciplina escolar; as políticas curriculares para o 

Ensino de Filosofia no Brasil e no Rio Grande do Norte; a histórica presença e 

ausência desta disciplina no currículo; a legalidade e a conquista da 

obrigatoriedade no currículo. O nosso objetivo foi retomar e exprimir o lugar 

comum da filosofia no currículo do Ensino Médio, considerando que o problema 

atual do ensino de filosofia possui profundas raízes herdadas dos períodos 

expostos. 

Neste capítulo nos dedicamos a observar a presença da filosofia nas 

comunidades escolares pesquisadas da RMN. A princípio investigamos a 

atuação dos professores de Filosofia das escolas. Compreendemos que para o 

entendimento do formato assumido pela Filosofia no currículo de Ensino Médio 

na RMN é importante examinar o exercício filosófico a ser realizado em sala de 

aula. Portanto, examinamos os objetivos, conteúdos, métodos e situações de 

ensino utilizados pelos professores e, por conseguinte, como podemos 

relacionar a compreensão destes sobre o Ensino da Filosofia com os discursos 

oficiais e a proposta da filosofia no currículo do Ensino Médio. 

A seguir, versamos sobre uma análise documental, principalmente do 

Plano de Ensino do docente e do Projeto Político Pedagógico (PPP) das 

instituições participantes da pesquisa, uma vez que as deliberações presentes 

em tais documentações afetam direta ou indiretamente no funcionamento das 

escolas e expõem diferentes entendimentos acerca da natureza do 

conhecimento filosófico. 

As formas de compreender o Ensino de Filosofia por parte dos docentes, 

além da consequente panorâmica da filosofia no currículo de Ensino Médio na 

Região Metropolitana de Natal serão categorizadas, tendo como referência 

autores do campo educacional e, sobretudo, filosófico. Nosso objetivo, ao 

utilizarmos tais categorias, é sustentar e referenciar a pesquisa de modo a 
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tornar compreensível a presença da filosofia nas escolas de Ensino Médio da 

RMN. 

A pesquisa contou com a contribuição dos estudantes da graduação em 

filosofia da UFRN, participantes da disciplina Estágio Supervisionado de 

Formação de Professores I. Os estagiários frequentaram as escolas 

investigadas e efetuaram observações, que foram registradas sob orientação 

do Prof. Lucrécio Araújo de Sá Júnior, docente ministrante da disciplina. Nosso 

intento foi ampliar o horizonte de percepções sobre as práticas e situações de 

ensino dos docentes da disciplina de filosofia na RMN, concebendo que é a 

partir do conjunto destas compreensões que parece possível estabelecer um 

parecer do cenário hodierno. 

As observações ocorreram no primeiro semestre de 2014, entre os dias 

22 de janeiro e 21 de maio, e contemplaram nove escolas da rede pública e 

particular da Região Metropolitana de Natal, em especial aquelas que possuem 

convênio com a UFRN, nas quais se realizam os estágios supervisionados: 

Colégio Henrique Castriciano, Instituto Reis Magos11, Escola Estadual Zila 

Mamede, Escola Estadual União do Povo, Escola Estadual Desembargador 

Floriano Cavalcanti, Escola Estadual Professor Eliah Maia do Rêgo, Escola 

Estadual Raimundo Soares, Escola Estadual Mascarenhas Homem e Escola 

Estadual José Vieira12. As escolas partícipes foram nomeadas por códigos na 

ordem em que as observações foram realizadas, de E1 a E9. Por isso, as 

informações coletadas, e, posteriormente exibidas em fragmentos receberam 

esses mesmos códigos. 

 

4.1. Categorização e análise das observações 

 

A maneira de compreender o Ensino de Filosofia por parte dos docentes, 

além da consequente panorâmica da filosofia no currículo de Ensino Médio na 

RMN serão categorizadas como: Abordagem Histórica da Filosofia e 

                                                           
11

 Instituições componentes da rede privada de ensino. 

 
12

 Instituições componentes da rede pública de ensino. 
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Abordagem Sistemática da Filosofia. Tais caracterizações foram extraídas da 

literatura a respeito do Ensino de Filosofia13, produzida no Brasil nos últimos 

anos, e são confirmadas pela indicação destas nas descrições dos dados 

coletados em nossa investigação. Logo, simultâneo à categorização 

selecionamos recortes de alguns dos nossos registros sobre as práticas do 

Ensino de Filosofia dos professores observados, visando à indicação destas 

compreensões. 

Ressaltamos que existem diversas tendências básicas de ensino afora a 

Abordagem Histórica da Filosofia e a Abordagem Sistemática da Filosofia, que 

explicitaremos no próximo tópico do capítulo, a fim de apresentar alternativas e 

estabelecer um comparativo entre os componentes encontrados e os demais 

existentes no país. Essas outras abordagens dominantes, que determinam o 

tipo de conteúdo e a forma de exposição da filosofia enquanto disciplina, 

porém, não foram identificadas na realidade da nossa pesquisa, visto que a 

rápida aproximação dos conteúdos e das práticas que foram e ainda vem 

sendo adotadas em filosofia no Ensino Médio da RMN certificam isso.  

Para caracterizar cada abordagem de Ensino de Filosofia apoiamo-nos 

no critério relacionado à detecção de expressões nas nossas observações 

acerca das didáticas dos docentes, que por sua vez, são alusivas aos modos 

de percepção dos professores sobre os objetivos do Ensino de Filosofia, ou 

seus conteúdos e metodologias de ensino.  

4.1.1. Abordagem Histórica da Filosofia 

 

Intitulamos de Abordagem Histórica da Filosofia a primeira categorização 

acerca da compreensão expressa na atuação dos professores de filosofia das 

escolas da RMN. Esta abordagem de ensino tem como característica basilar o 

uso de um programa centrado na história da filosofia. Deste modo, a disciplina 

de filosofia tem como finalidade essencial a apresentação da sequência 

cronológica dos pensadores e filósofos considerados relevantes pela 

                                                           
13 Destacamos as seguintes pesquisas que são referências sobre o ensino de Filosofia no 
Brasil: Saviani (1984); Cartolano (1985); Silveira (1991); Souza (1992); Leopoldo e Silva 
(1992); Favaretto (1995); Gallo e Kohan (2000); Alves (2002); Lima (2005), Mendes (2008) e 
Rodrigo (2009).  
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humanidade (ou pelo professor que leciona a disciplina). As aulas são 

geralmente realizadas por meio da exposição oral. Para Rodrigo (2009, p. 45) 

essa abordagem “prescinde do contato direto com o pensamento dos filósofos, 

restringindo-se basicamente a uma narração e síntese da vida, obra e 

principais ideias dos filósofos, organizados de modo classificatório, segundo os 

sistemas de pensamento a que estão vinculados”. Como é um ensino que se 

atém exclusivamente à história da filosofia, em seus 25 séculos de existência, o 

conteúdo trabalhado é dedicado à produção dos filósofos, desde os mais 

distantes deste tempo, como Heráclito, Platão, Aristóteles e Descartes, até os 

mais atuais, como Heidegger e Merleau-Ponty, e muitos assuntos utilizados 

não tem muita relação direta com o cotidiano de nossos jovens estudantes. 

Desta maneira, a história da filosofia é estudada com base num esquema 

linear, fundamentado na ordem da produção filosófica, que desconsidera a 

necessidade de demonstrar as contradições do movimento histórico em meio 

aos quais foi produzida. Nas palavras de Gallo e Kohan (2000, p.177): 

 

[...] Nesta concepção o ensino da filosofia é o ensino da história da 
filosofia. Segundo esta vertente, ensinar filosofia significa ensinar o 
que a história da filosofia produziu até hoje – mesmo que dificilmente 
se chegue até os filósofos do presente. Há duas formas principais de 
ensinar história da filosofia: baseada nos filósofos ou baseada nos 
temas ou conteúdos filosóficos. Em outras palavras, tomando-a como 
centro do processo de ensino ou como seu referencial. 

 

Separamos fragmentos de alguns registros14 que indicam esta 

compreensão na atuação dos professores de filosofia das escolas da RMN 

analisados: 

 

Observamos um ensino em consonância com a Abordagem Histórica, 
isto é, um ensino baseado na história da filosofia, devido a algumas 
atitudes: o relato da vida dos filósofos, suas teorias e como ocorre o 
pensar filosófico, além de apresentar um programa que segue a 
escalação cronológica (filosofia antiga, medieval, moderna e 
contemporânea), e que não tem muita relação com o cotidiano dos 
alunos. As aulas são expositivas e usam como recurso a leitura das 

                                                           
14

 Registros qualitativos confeccionados por nós e pela equipe de estagiários da graduação em 
Filosofia – UFRN.   
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obras. Dessa forma os jovens aprendem uma série de sistemas 
filosóficos, e às vésperas da avaliação decoram o conteúdo para 
fazer a atividade avaliativa (E5). 

O docente trabalhou durante a aula especificamente com o filósofo 
David Hume, copiando o seguinte conteúdo no quadro e, 
posteriormente, explicando-o: ‘filósofo escocês; sua contribuição à 
filosofia é de inestimável valor; no seu tempo, foi proibido de adquirir 
uma cátedra de professor; segundo Hume, o passado não é um guia 
confiável para determinar absolutamente o futuro; sua crítica 
concentra-se na causalidade; afirma que se um evento (B) ocorre isso 
foi porque foi causado por (A); Hume, então, desfere uma crítica 
radical a ciência’. (E5). 

 

Esta abordagem sobre a natureza do conhecimento filosófico e seu 

ensino, também é constantemente denominado, pelos diversos teóricos do 

Ensino de Filosofia no Brasil, de Enciclopédico. Tal alcunha se deve porque 

ensinar segundo esse modelo significa transmitir os conteúdos como 

conhecimento produzido pelos filósofos. O manual de filosofia é, portanto, a 

referência máxima para o aprendizado, pois é nesse material que consta o 

acervo conceitual da filosofia, cabendo ao aluno assimilar o que o manual 

preconiza. Neste viés, Nunes (apud Mendes, 2008, p.111) indica que nessa 

concepção o Ensino da Filosofia é uma herança colonial impregnada 

historicamente, conhecida, assim, como enciclopedismo e identificada “com a 

síntese escolástico-tomista e transmitida sob a forma de manuais”.  

Vale destacar que, embora hoje em dia a adoção das enciclopédias não 

seja um comportamento tão predominante como no passado, esse exercício 

ainda está longe de ter sido completamente abolido, a julgar pelo que 

observamos nas aulas. Afinal, constatamos que na prática dos docentes de 

filosofia, o manual ocupa grande parte das vezes o lugar do próprio programa. 

Assim, eles se atêm a reproduzir o conteúdo programático presente no livro 

didático assumido pela escola, conforme sugerem alguns recortes dos nossos 

registros: 

 

Percebemos que o eixo primordial que marca o cenário do ensino de 
Filosofia na escola é o ensino enciclopédico, baseado na perspectiva 
da história da filosofia, que resulta, no caso dessa escola, em uma 
distância entre a filosofia enquanto exercício de pensamento e o 
próprio saber do aluno. Os estudantes apenas seguem a linha do 
tempo do pensamento de alguns filósofos descrito no livro didático, e 
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a pesquisa apenas refletiu o que o livro estabeleceu. Destarte, 
podemos admitir que existe uma espécie de estranhamento e 
distância, por parte do aluno, entre o que é a filosofia e a sua 
finalidade para a construção do conhecimento humano. As aulas 
giram em torno do uso do livro didático, intitulado ‘Filosofando’, e 
após a discussão a professora solicitou uma pesquisa sobre o tema 
estudado, entretanto, o resultado da pesquisa foi, em sua maioria, a 
cópia de trechos do próprio livro ou de sites na Internet (E4). 

A postura didática-profissional do professor em sala de aula segue a 
Abordagem Histórica, uma vez que ele enfatiza a descrição temporal 
dos fatos filosóficos ocorridos na história da filosofia. Na nossa 
observação podemos perceber a descrição do nascimento da 
Filosofia e o pensamento dos filósofos pré-socráticos de modo 
bastante enciclopédico, seguia-se metodicamente o roteiro de um 
livro didático. Nesse sentido, a forma de ensinar a “história da 
filosofia” se baseava nos próprios filósofos e na história geral da 
Antiguidade (E3). 

A professora usa amiúde o livro “Filosofando, Introdução à Filosofia”, 
e estava trabalhando com questões voltadas à consciência mítica. A 
docente deu uma visão do que seria o assunto a partir de alguns 
filósofos; suas aulas ocorreram por meio da explanação do conteúdo 
presente no manual, além da realização de uma série de atividades 
do material didático informado (E6). 

O ensino de filosofia se configura em sala de aula a partir do 
professor que faz sempre uso do livro didático como guia. O professor 
expõe o conteúdo e tenta apresenta-lo de forma elucidativa e 
explicativa, a partir disso acontece à participação de alguns alunos, 
ainda que maneira tímida (E3). 

 

Com efeito, não há uma adesão a uma plataforma onde o docente 

desenvolva concretamente o material e as atividades com os quais promove o 

processo de ensino e de aprendizagem, e sim a anuência pelos programas de 

“Maria Lúcia de Arruda Aranha”, “Gilberto Cotrim”, “Marilena Chauí”, enfim, os 

programas alicerçados nos materiais didáticos se multiplicam e os docentes 

podem se servir do percurso proposto pelo manual, além de, comodamente, 

adequá-lo ao seu próprio. 

A despeito das condições precárias de trabalho que são dadas aos 

professores no Brasil hoje, sobretudo, aos que trabalham em escolas públicas, 

cenário que favorece a admissão de mecanismos que facilitem o planejamento 

das aulas, acreditamos que o uso exclusivo do manual como instrumento 

pedagógico ajude a eliminar a autonomia e a liberdade concedidas ao 

professor. O professor que se deixa dirigir unicamente pelo livro didático está 

renunciando à utilização de outras ferramentas profícuas no estímulo ao 
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filosofar, como: textos adequados, informações necessárias, atividades 

apropriadas, o que exige busca, pesquisa, e reflexão. 

Outro enfoque a se destacar sobre os professores que utilizam a 

Abordagem Histórica da Filosofia é o fato de também trabalharem, ainda que 

timidamente, com conceitos ou temas. Ainda assim, observamos que estes 

aparecem em conformidade com a história da filosofia, visto que estão sempre 

relacionados aos filósofos, por exemplo: a liberdade segundo Espinoza, a 

moral segundo Kant, o conhecimento segundo Descartes. Tal perspectiva é 

apontada nas detecções feitas a seguir: 

 

A aula se deu em torno dos principais conceitos de Maquiavel, após o 
decente ter finalizado o conteúdo “Política de Aristóteles”. O professor 
fez uma breve contextualização da obra O Príncipe, dilucidando o 
motivo pelo qual Maquiavel rompe com a união da, até indissociável, 
Ética e Política. Houve também uma elucidação dos conceitos de 
virtú e fortuna, bem como a explicitação, consoante Maquiavel, de 

como o príncipe devia agir no afã de se manter no poder (E2). 

A aplicabilidade das aulas do docente estava resumida ao exercício 
historicista da Filosofia. Nesse sentido, ao discutir o tema “O 
Conhecimento”, o professor ministrou conteúdos que recorriam a 
momentos da história da filosofia: Teoria das Ideias (Platão); As 
quatro causas (Aristóteles) (E2). 

O professor apresentou uma série de conceitos relacionados à 
temática liberdade, de acordo com diversos filósofos de épocas 
distintas, e incumbiu os estudantes de buscarem os seus significados, 
fazendo uso do dicionário como suporte (E9). 

Fora ministrado pelo professor aulas sobre Filosofia Moderna, 
centrando-se na Filosofia Racionalista, mais especificamente sobre o 
pensamento do filósofo francês René Descartes, e as noções por ele 
desenvolvidas acerca da Razão, da Ciência, do Pensamento, do 
Método e da busca por um alicerce fundamental verdadeiro, ou seja, 
o percurso desenvolvido por Descartes em busca de um método 
eficaz de produzir um conhecimento científico verdadeiro. Nestas 
aulas podemos perceber, também através de diálogos com o próprio 
professor, que seu objetivo era basicamente apresentar a história da 
filosofia, o pensamento filosófico à luz de seus personagens centrais, 
compreendendo isto enquanto processo metódico de produção de 
conhecimento, que à guisa de importância, fundamenta, ou faz parte, 
da própria construção do mundo em que vivemos. Este conteúdo foi 
ministrado através de aula expositiva e apresentação de vídeo 
informativo (retirado da série do programa da Rede Globo 
“Fantástico”, apresentado por Viviane Mosé, chamado “Ser ou não 
Ser”) (E3). 

A professora utilizou um texto que discorria sobre a ética kantiana, 
centrada na noção de dever, para explicar a Ética Antropocêntrica 
instituída na modernidade (E6). 
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Constatamos que geralmente a escolha dos nomes da história da 

filosofia se dá através da afinidade que o professor tem com determinado 

pensador e os conceitos por ele produzidos, o que frequentemente ocorre por 

influência do objeto de estudo ou pesquisa que ele tinha quando acadêmico, 

seguindo a linha do seu orientador. Neste sentido, percebemos que um número 

significativo de professores do Ensino Médio participantes da pesquisa, 

reproduzem as metodologias de ensino empregadas nas graduações de 

filosofia, que fartamente utilizam a Abordagem Histórica, aspecto que 

discutiremos no próximo capítulo. Por causa disso, também costumam ignorar 

em suas práticas os filósofos brasileiros, ou latino-americanos – não vimos 

sequer menção deles em nenhuma aula assistida, privilegiando, assim, os 

filósofos europeus. 

A análise dos registros nos sugere que a Abordagem Histórica da 

Filosofia configura-se como uma posição demasiada tradicional, pois assume 

uma vertente de ensino cronológica, linear e tradicional, que tem no seu 

processo de ensino-aprendizagem um cunho livresco e abstrato, não 

envolvendo o pensamento do estudante. Além disso, a sua metodologia de 

ensino se direciona a transmissão e assimilação de conteúdos. Assim, 

podemos indicar que o conhecimento apresentado pelo educador que emprega 

esta abordagem de ensino faz com que o Ensino de Filosofia redunde em mera 

erudição. O educando, em vista disso, torna-se um mero reprodutor de ideias e 

“conhecimentos” que não contemplam sua consciência crítica, mas uma 

formação inconsciente. 

Por conseguinte, é notório na investigação que muitos professores de 

filosofia desconsideram em suas situações de ensino as problemáticas locais 

das comunidades escolares onde trabalham. Tal profissional, portanto, ancora 

as suas práticas a partir de um conteúdo preestabelecido, que despreza a 

participação do estudante, entendendo que este não tem nada a contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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O ensino da filosofia no nível médio, assim como as demais 
disciplinas, tem se limitado a repassar e reproduzir conhecimentos 
estáticos e acabados, bem como concepções e verdades absolutas 
que inviabilizam o processo de ação e reflexão do homem sobre o 
mundo e sobre sua própria existência. É nesse repasse mecânico de 
teorias desarticuladas da realidade que reside, em boa parte, a 
problemática do ensino de filosofia. A superação de tal concepção 
reducionista exige uma revisão da perspectiva conteudista e 
reprodutivista que norteia esta disciplina. Tal qual as demais 
disciplinas, a filosofia carrega em si a possibilidade de desenvolver no 
homem sua estrutura cognitiva e intelectual, isto é, formar para a 
vivência social, cultural e política, e por consequência, para o 
exercício crítico e consciente da cidadania (HORN, 2000, p. 30). 

 

Diante do exposto, cabe assinalar que apesar da crítica construída neste 

capítulo acerca da Abordagem Histórica da Filosofia, pelo fato desta considerar 

a tradição filosófica de um ponto de vista externo, substituindo a reflexão pela 

mera informação, nosso intento não é desencadear reações extremadas sobre 

essa abordagem. Ao invés disso, não compactuamos com as compreensões 

radicais que têm emergido nos últimos anos visando ir de encontro à 

abordagem histórica de ensino. Acreditamos que tais formas de abordagem 

sejam prejudiciais para a caracterização e delimitação da disciplina de filosofia, 

uma vez que recusam peremptoriamente o próprio conteúdo da história da 

filosofia. Não é viável que tenhamos uma reflexão filosófica totalmente 

desprovida da recorrência histórica a autores ou sistemas filosóficos, pois 

encontramos na história filósofos que se depararam com problemas similares 

aos nossos e criaram conceitos para enfrentar tais problemas, e estes podem 

servir como valioso suporte em nossas meditações e ponderações. Neste 

aspecto, Horn (2009, p.66) alerta: 

 

Que não tenhamos, uma vez mais, uma abdicação dos conteúdos 
disciplinares específicos da Filosofia travestida num conceito 
abstratamente denominado ‘interdisciplinaridade’ ou, muito pior, a 
perda de sentido do ensino da Filosofia enquanto crítica e reflexão, 
por conta de uma ‘contextualização’ desprovida dos fundamentos 
mais básicos, capazes de ao menos determinar as especificidades da 
disciplina em termos da sua própria historicidade.  

 

4.1.2. Abordagem Sistemática da Filosofia 
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Nominamos de Abordagem Sistemática da Filosofia a outra 

categorização identificada a partir da compreensão expressa na atuação dos 

professores de filosofia das escolas da RMN. Essa abordagem se caracteriza, 

sobretudo, por se dispor segundo as partes em que o saber filosófico é 

dividido. Essa sistematização, de natureza didática, se expressa na 

organização dos conteúdos filosóficos com a intenção de conferir-lhes unidade 

e ordem. Propicia-se, então, uma aparente facilitação tanto na orientação do 

professor de filosofia, dentro de uma grande multidão de conhecimentos, 

quanto na aprendizagem do discente. 

A sistematização didática da filosofia, com base nas várias partes em 

que se fragmenta o saber filosófico, amiúde encontrado nos manuais mais 

antigos, também constitui para Rodrigo (2009, p. 42): “uma transposição 

simplificada da estrutura curricular típica de boa parte dos cursos universitários 

de filosofia”. Nesses manuais, como observa Guilhermo Obiols:  

 

[...] a escolarização da filosofia foi levada a cabo transladando de um 
modo mais ou menos simplificado a problemática filosófica tal como 
era entendida em seu momento por pelo menos uma parte da 
comunidade filosófica universitária. Assim, a lógica, a gnosiologia, a 
metafísica e a ética, que compõem o ‘núcleo duro’ e permanente de 
programa de livros de texto correspondem a outras tantas disciplinas 
dos estudos universitários de filosofia. Ao redor desse ‘núcleo duro’ 
giram outras temáticas que esporadicamente aparecem em 
programas e textos que também constituem disciplinas universitárias: 
a antropologia filosófica, a epistemologia, etc (Apud Rodrigo, 2009, 

p.43). 

 

 Além do fato de se inspirarem no modelo acadêmico de Ensino de 

Filosofia que tiveram acesso nos seus processos de formação, constatamos 

que muitos professores fazem uso da sistematização do conhecimento 

filosófico em suas práticas porque se orientam reservadamente pelo manual 

didático adotado nas escolas. É sabido que muitos livros didáticos, 

especialmente os mais antigos, apregoam uma didática conduzida por meio de 

temas filosóficos sistematizados, tais como: o conhecimento, a ética, a ciência, 

a política, a metafísica, a estética, dentre outros. Ocorre, porém, que o tema 

apresentado recorrentemente é desprovido de qualquer problematização e 
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análise crítica, o que equivale a uma organização simplificada dos produtos do 

pensamento e suas áreas correspondentes. Alguns recortes das nossas 

análises acerca das atuações dos professores sugerem essa abordagem: 

 

Foi trabalhado o conteúdo “Estética Filosófica”. No qual a professora, 
no primeiro momento, deixou claro o tema da aula e o conceituou 
seguindo a definição do material didático. No segundo momento, foi 
iniciada a exposição dos filósofos e as suas reflexões sobre o 
assunto, passando por Platão, Kant e Hegel, também seguindo a 
proposta do livro didático (E1). 

O docente trabalhou com o tema “O que é Filosofia?”. Para 
conceitua-lo fez uso de textos presentes no manual “Fundamentos da 
Filosofia”, de Gilberto Cotrim. As passagens se limitavam a explicar 
algumas características da Filosofia, como: o questionamento, o 
processo de reflexão, o conhecer e a real e essência das coisas. 
Percebemos pouco movimento em direção à crítica, ao 
questionamento e a reflexão, tão característicos da Filosofia. (E8).  

 

A crítica que fazemos sobre os programas de disciplina inspirados na 

Abordagem Sistemática da Filosofia não intenta ser contrária a necessidade de 

sistematização do conhecimento – uma exigência da filosofia e da própria 

razão humana –, mas contra uma forma de sistematização demasiada 

empobrecedora que visa ao desvirtuamento da atividade reflexiva. Ora, mesmo 

que a filosofia deseje intensamente sempre certa organização do saber, não se 

pode esquecer que seu ponto de partida não reside na sistematização, e sim 

na problematização. Com efeito, ultimamente vêm emergindo inúmeros 

programas de filosofia no Ensino Médio que olham com admiração para os 

problemas, tomando-os como ponto de partida da didática a ser implantada. 

 Entretanto, temos que salientar que a problematização e a 

sistematização são noções que convergem, e que a filosofia não se desenvolve 

desprezando uma ou outra. Afinal, como Rodrigo (2009, p. 44) indica: a filosofia 

“começa formulando indagações sobre o real que, por sua vez, instauram a 

necessidade de certa organização ou sistematização do conhecimento, de 

modo que as respostas resultem em um discurso articulado e coerente”.  

4.2. Outras Abordagens Dominantes 
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Além das perspectivas particularizadas no tópico anterior, iremos 

evidenciar outras cinco formas dominantes do Ensino de Filosofia no nível 

médio brasileiro. Tencionamo-nos, assim, a mostrar os pressupostos das 

seguintes abordagens: Temas e Problemas Filosóficos, Habilidades Cognitivas 

e Atitudes Filosóficas, Reflexão Crítica, Criação Conceitual e Aprender a 

Aprender, buscando oferecer alternativas para a superação da dicotomia 

histórica/sistemática no Ensino de Filosofia na RMN. Logo, sublinhamos 

novamente que estas tendências de Ensino de Filosofia não foram encontradas 

nas escolas norte-rio-grandenses participantes da pesquisa. 

a) Abordagem de Temas e Problemas Filosóficos 

A primeira tendência não visualizada no Ensino de Filosofia potiguar é a 

abordagem fundamentada em Temas e Problemas Filosóficos. Esta 

metodologia vem emergindo nas últimas décadas como possibilidade para uma 

maior aproximação do estudante e o seu cotidiano. Tal direção aponta para a 

procura de conteúdos que estejam em consonância com os interesses mais 

circunscritos à problemática específica do adolescente de Ensino Médio e seu 

desenvolvimento. Assim, temas tipicamente filosóficos e que aparecem com 

frequência nos programas de filosofia do nível médio que se apoiam nesta linha 

são, por exemplo, Morte, Sexualidade, Sociedade Urbano/industrial, Direitos 

Humanos, Ciência, a existência de Deus ou mesmo temas do interesse 

imediato dos estudantes.  

Alguns professores seguidores dessa linha também convidam os 

estudantes no processo de levantamento dos temas a serem trabalhados. 

Ocorre que muitos selecionam temas como: sexualidade, Aids, drogas e vida 

após a morte, que diversos filósofos contemporâneos não aceitam como 

problemas genuinamente filosóficos. Isto, no entanto, tem pouca importância 

para os professores que utilizam temas, pois até tal questionamento: “o que é 

um problema filosófico” é abordado por professores desta vertente como um 

problema filosófico. 

b) Abordagem de Habilidades Cognitivas e Atitudes Filosóficas 
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A segunda abordagem que elencamos é a assentada nas Habilidades 

Cognitivas e Atitudes Filosóficas. Esse viés vislumbra a formação de filósofos, 

ou seja, o professor ensina competências e habilidades que encaminham o 

discente ao ato de filosofar. Os entusiastas desta corrente apoiam-se na 

máxima kantiana de que “não se ensina filosofia, apenas se pode ensinar a 

filosofar”. 

Desta forma, segundo os adeptos mais comedidos desta perspectiva, 

ensinar filosofia a um aluno consiste em que ele conheça e compreenda quais 

são as habilidades de pensamento que conformam o ato de filosofar, ao passo 

que os adeptos mais ousados desta postura afirmam que ensinar filosofia se 

concretiza quando os alunos de fato praticam essas habilidades em sala de 

aula, e não apenas as conhecem (GALLO; KOHAN, 2000). 

c) Abordagem da Reflexão Crítica 

Outra abordagem a ser listada é o tratamento de ensino a partir de uma 

Reflexão Crítica. Tal abordagem emerge na década de 1980, nas produções de 

Saviani, e caracteriza-se por se aproximar da ideia de educação emancipatória 

de Paulo Freire. A filosofia neste campo não é especificamente um conteúdo a 

ser ensinado, e sim, uma atitude que o homem toma perante a realidade ao 

constatar as suas contradições. Diante da realidade desafiante que se 

apresenta como problema, o homem responde com a reflexão (SAVIANI, 

1984). 

Essa linha tem como objetivo instrumentalizar os estudantes com o 

conhecimento e método filosófico, para que possam passar do senso comum 

ao conhecimento filosófico, portanto, do senso comum ao senso crítico, 

objetivando a transformação social. É a partir da reflexão filosófica dos 

problemas que o homem enfrenta criticamente a realidade. Se a reflexão crítica 

não for o objetivo da filosofia, ela perde seu caráter emancipatório. 

d) Abordagem da Criação Conceitual 

Outra abordagem que está ganhando território no campo do Ensino de 

Filosofia no Brasil é a perspectiva de um grupo de filósofos, pesquisadores e 

professores que considera que a especificidade da filosofia é 
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fundamentalmente a criação de conceitos. Dentre eles destaca-se Sílvio Gallo, 

que considera que (2000, p. 4): “A Filosofia tem uma ação criadora (de 

conceitos) e não é mera passividade frente ao mundo”. Os conceitos, assim, 

nada mais são do que formas de exprimir o mundo e os acontecimentos. Esta 

perspectiva, Gallo busca em Deleuze & Guatari (1992) para quem a Filosofia é 

criação de conceitos. 

 O Ensino de Filosofia como Criação Conceitual consiste em levar os 

estudantes a criarem seus próprios conceitos para resolver os problemas 

presentes na sua realidade, ou resignificar conceitos de outros filósofos, 

adaptando-os ao contexto atual. Neste aspecto, o ensino se ancora em textos 

filosóficos, que servirão de referência para as suas criações. A filosofia, então, 

é concebida como atividade, sendo assim as salas de aula se transformam em 

verdadeiros ateliês do conhecimento ou oficinas filosóficas.  

e) Abordagem Aprender a Aprender 

A última categorização que apresentamos é a Filosofia como Aprender a 

Aprender. É interessante afirmar que essa abordagem considera a reflexão por 

si mesma como reflexão filosófica, sem se preocupar com o seu conteúdo e, 

muito menos, com o método. Essa forma de compreender o ensino tem suas 

origens no movimento da Escola Nova, fundada no pensamento do filósofo 

educador estadunidense John Dewey, cujo pensamento faz a defesa do ensino 

pela ação e pela resolução dos problemas enfrentados no cotidiano, portanto 

há a defesa de uma escola que seja extensão da vida (LIMA, 2005). 

Denomina-se Aprender a Aprender porque a filosofia irá representar uma 

crítica à cultura escolar vigente, amparada na transmissão de conteúdos pelo 

professor e a recepção destes pelos estudantes. É uma proposta pedagógica 

que secundariza os conteúdos escolares e o papel do professor. Não há a 

preocupação com o conteúdo filosófico, uma vez que o que interessa é 

simplesmente a discussão de um assunto escolhido pelo professor ou pela 

turma. O que importa é o debate, onde cada um expõe o que pensa a respeito 

do assunto em pauta, já que o que importa é a atitude reflexiva. Assim, tudo o 

que puder ser pensado, discutido e debatido se torna conteúdo do ensino de 

filosofia, sendo que alguns temas ganham maior relevância, principalmente os 
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que estão mais próximos da realidade dos alunos como, por exemplo: 

sexualidade, autoestima, drogas, violência, profissão etc (MENDES, 2008). 

4.3. Documentos investigados 

 

Para ratificar as categorizações do Ensino de Filosofia obtidas por meio 

da observação das práticas docentes, é imprescindível versarmos também 

sobre uma análise documental. Tomamos, então, como material empírico desta 

etapa da investigação os documentos elaborados tanto pelos professores de 

filosofia da rede pública estadual de ensino da RMN, quanto pelas instituições 

participantes da pesquisa.  

Destarte, essa verificação contempla os materiais produzidos pelos 

docentes na fase que concerne ao planejamento de suas aulas. Os 

participantes definiram esta programação com as seguintes nomenclaturas: 

“Plano de Aula”, “Plano de Ensino” e “Organização das atividades”. Entretanto, 

a fim de estabelecer um padrão avaliativo e aperfeiçoar o exame destes 

materiais, nomeamos todas estas produções de “Plano de Ensino do docente”, 

visto que todos os termos citados pelos professores indicam nada mais do que 

um planejamento no qual o docente interliga os conteúdos (Estruturantes, 

Básicos e Específicos), justificativa/objetivos, a metodologia, as competências 

e as metas que pretende atingir com os alunos na disciplina de filosofia. O 

Artigo 13º da LDB 9394/96, incisos II e IV, considera que seja função do 

professor elaborar o Plano de Trabalho Docente e trabalhar pelo seu 

cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino e com a legislação vigente para a Educação Nacional.  

A análise documental considera também os Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) das escolas onde os professores de filosofia participantes 

da pesquisa atuam. O Projeto Político Pedagógico (PPP), segundo Teixeira 

(2014), é um documento que retrata a identidade da escola e deve ser 

elaborado (conforme os artigos 13 e 14 da LDB 9394/96) com a participação de 

todos os professores, pois se refere a um processo dialógico; apresenta alguns 

marcos que alicerçam a estrutura da construção do material pedagógico das 

instituições de ensino. E é de onde o professor de filosofia obterá subsídios 
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para a construção da Proposta Pedagógica Curricular (PPC) que, mais tarde, 

se desmembrará no seu Plano de Ensino. Buscamos, assim, entender como as 

concepções educacionais das instituições de ensino influem na presença da 

filosofia na sala de aula.  

Cabe ressaltar que um dos objetivos específicos iniciais dessa pesquisa 

era a apreciação, e, por conseguinte, categorização, de quatro documentos: o 

Plano de Ensino, o Projeto Político Pedagógico (PPP), a Proposta Pedagógica 

Curricular (PPC) e as Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE). Todavia, 

lamentavelmente os dois últimos documentos selecionados não puderam ser 

analisados. Ocorre que nenhuma escola investigada mostrou ter Proposta 

Pedagógica Curricular. Ademais, o Rio Grande do Norte ainda não dispõe de 

diretrizes curriculares próprias e segue as nacionais, embora estas não tenham 

uma formulação própria adaptada à realidade de cada Estado, pois são muito 

amplas e não atendem as demandas locais.  

Ainda assim, acreditamos que os Planos de Ensino e os PPP 

conseguem expressar as compreensões a respeito da natureza do 

conhecimento filosófico no Ensino Médio da Grande Natal, e esperamos que 

tão logo a SEEC-RN consiga viabilizar a inserção de diretrizes que atendam 

aos anseios e especificidades da educação regional, bem como estimule e 

sensibilize as escolas acerca da importância da adoção da Proposta 

Pedagógica Curricular para o avanço do ensino local. Assim, os elementos 

supracitados auxiliarão num entendimento mais abrangente sobre o cenário do 

Ensino de Filosofia no Ensino Médio da RMN, e podem ser utilizados por 

outros pesquisadores do Ensino de Filosofia no futuro.  

4.3.1. Categorização e análise dos Planos de Ensino 

 

Para caracterizar cada abordagem expressa nos documentos, utilizamos 

como recurso a inserção de fragmentos dos Planos de Ensino dos docentes e 

dos PPP, referentes àqueles modos de abordar a natureza do conhecimento 

filosófico. Nosso interesse nesta exposição não é apenas descrever estes 

panoramas, mas oferecer elementos analíticos que permitam compreender as 

abordagens de Ensino de Filosofia consolidadas na RMN. Mesmo porque as 
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diferentes compreensões expressas pelos documentos analisados sugerem ser 

possível pensar em diversos lugares para a filosofia no currículo do Ensino 

Médio. 

Vale evidenciar que infelizmente os Planos de Ensino dos docentes não 

foram disponibilizados para a exposição, enquanto anexos deste trabalho. 

Deste modo, apenas tivemos acesso a esses materiais dentro do âmbito 

escolar, e não nos foi autorizado a reprodução integral, e sim de trechos que 

pudessem ilustrar as abordagens descritas. 

Foram lidos e analisados 10 Planos de Ensino, em 9 escolas que 

ministram a disciplina de filosofia na RMN. O gráfico abaixo explicita, de acordo 

com o teor do conteúdo analisado, as categorizações das abordagens de 

ensino presentes nos documentos: 

 

Categorizações acerca das abordagens do Ensino de Filosofia 

1. Abordagem de ensino indefinida – 01 escola; 

2. Abordagem Histórica da Filosofia – 06 escolas; 

3. Abordagem Sistemática da Filosofia – 02 escolas. 

No que se refere à escola que apresentou abordagem de ensino 

indefinida, podemos afirmar que os modelos quase que caricaturados 

presentes nos planejamentos dos demais docentes, que nos remetem às 
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formas dominantes do ensino de Filosofia, não constaram no Plano de Ensino 

do professor da E7. O docente relata em seu planejamento que no primeiro ano 

de ensino fala mais sobre a história da filosofia, no segundo ano ele 

desenvolve o senso crítico e no terceiro ano ele traz assuntos do cotidiano para 

debater. Tal programa nos pareceu assaz eclético e carente da apresentação 

de meios que façam com que ele se torne exequível. Portanto, não 

conseguimos captar um modelo de ensino classificável, haja vista o uso de 

inúmeras metodologias e práticas complexas.  

No que tange à Abordagem Histórica da Filosofia, ela esteve presente 

nos Planos de Ensino dos docentes integrantes das instituições: E9, E3, E4, 

E5, E2 e E6. O que certificou essa percepção foi o fato de não verificarmos o 

esclarecimento dos objetivos da aula ou do sentido que o conteúdo planejado 

tinha para a formação dos alunos. Em suma, os conteúdos abordados nos 

Planos de Ensino das escolas supracitadas são pouco problematizados ou não 

são problematizados, não existindo um encorajamento claro à curiosidade dos 

estudantes. Diante do conjunto de elementos que possam identificar o Ensino 

de Filosofia no ensino básico, constatamos que o panorama do Ensino de 

Filosofia adotado pelos professores é baseado na história da filosofia, visto que 

em nenhum momento se verificou a preferência pelo incentivo do filosofar, nem 

mesmo um filosofar vinculado à história da filosofia. Constatamos também que 

os docentes priorizam em seus programas aulas expositivas e calcadas em 

lições rígidas de manuais. Consequentemente, desencorajou-se a reflexão 

crítica e a possível emancipação que ela pode proporcionar. 

Selecionamos recortes de alguns registros de como os Planos de Ensino 

analisados indicam esta abordagem: 

 

Faremos uma reflexão sobre as principais ideias presentes entre os 
filósofos da história da filosofia. Pretendemos apresentar aos 
estudantes como se organizaram as concepções dos grandes 
pensadores da humanidade, a fim de fornecer-lhes referências para 
que possam se direcionar nesta área de estudo (Plano de Ensino do 
professor da E9– 2º ano). 

Atuaremos numa linha que permitirá aos alunos conhecerem algumas 
noções filosóficas relacionadas ao período antigo da Filosofia na 
história. Assim, trabalharemos com os seguintes conteúdos: physis, 
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arché, pré-socráticos e cosmos (Plano de Ensino do professor da E3 
– 1º ano). 

Para explicar a Filosofia Antiga e Pensamento Clássico, passaremos 
uma pesquisa sobre a Alegoria da Caverna, com consulta à 
explanação contida no livro didático (Plano de Ensino da professora 
da E4 – 2º ano). 

 

No tocante à Abordagem Sistemática da Filosofia, duas escolas 

apresentaram docentes que seguem essa orientação de ensino: E8 e E1.  

Poderíamos até pensar que o ensino presente nos Planos de Ensino 

desses professores tem algo de criação conceitual, onde como definem Aspis e 

Gallo (2009): “a filosofia tem uma ação criadora de conceitos”, mas neste caso, 

os conceitos já são formulados e apenas transmitidos aos educandos. Assim, 

não se trata de uma ação criadora, e sim uma ação reprodutora, onde não há 

espaço para a reflexão sobre esses conceitos. Talvez falte aos planejamentos 

ferramentas que propiciem uma reflexão crítica, que permita aos estudantes 

não verem a filosofia apenas como um conteúdo, mas como uma atitude 

humana perante a realidade. Por conseguinte, é notória a escassez de espaço 

durante as aulas que permitam aos estudantes desenvolverem sua criticidade. 

É fato, porém, que qualquer um tem a liberdade para fazer uma intervenção na 

aula do professor se assim julgar necessário, mas é preciso que o docente crie 

elementos propícios para tanto em seu planejamento.  

Abaixo alguns momentos dos Planos de Ensino dos professores 

participantes da pesquisa que evidenciam a Abordagem Sistemática da 

Filosofia: 

 

Falaremos sobre ética e moral, colocando inicialmente o texto de 
Aristóteles presente no material didático, onde ele afirma que o 
homem é um ser moral. Explicaremos que a moral é um conjunto de 
regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um 
grupo social (Plano de Ensino da professora da E1 – 3º ano). 

Trabalharemos o conteúdo “Estética Filosófica”. Faremos a 
conceituação a partir da definição presente no material didático. Em 
seguida apresentaremos as visões dos filósofos sobre o assunto 
(Plano de Ensino da professora da E1 – 3º ano). 
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Para elucidarmos o tema “O que é filosofia?”, abordaremos o Mito da 
Caverna de Platão, sendo usado o texto de Marilena Chauí, do livro 
“Convite à Filosofia” (Plano de Ensino do professor da E8 – 1º ano). 

 

4.3.2. Categorização e análise dos PPP 

 

Nesta etapa da pesquisa estudamos como os textos dos PPP das 

escolas participantes da investigação dão força para a consolidação das 

categorizações do Ensino de Filosofia mencionadas durante este capítulo. 

Novamente salientamos que esbarramos na limitação de não exibir os Projetos 

Políticos Pedagógicos completos, uma vez que as escolas participantes da 

pesquisa não anuíram com essa exposição. Assim, apenas apresentaremos 

fragmentos dos documentos, a fim de validar o nosso discurso, concatenando-

o às abordagens descritas. 

O termo PPP, ou seja, Projeto Político Pedagógico é defendido pelos 

educadores críticos como sendo um documento de construção coletiva da 

identidade da escola pública. O Projeto Político Pedagógico é uma exigência 

da nova política educacional brasileira, vinculada à Lei de Diretrizes e Bases da 

educação nacional, nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, que prevê que os 

estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar uma 

proposta pedagógica, construída com a participação de todos os segmentos da 

escola e que numa ação conjunta, deverão definir e cumprir o plano de trabalho 

para sua concretização.  

Apesar da necessidade de ser escrito de maneira coletiva, muitas vezes, 

um profissional do âmbito escolar se encarrega de fazer o trabalho e o 

resultado dele fica tão somente em conformidade com a exigência da 

Secretaria de Educação.  

Sobre essa discussão, há de se destacar que segundo o Artigo 13º, 

inciso I, da LDB 9394/96, os docentes deverão participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino no qual exercem atividade 

laboral. Não obstante, nenhum professor observado nesse estudo afirmou ter 

participado de forma efetiva da confecção do documento, e, por conseguinte, 

constatamos que nenhum dos documentos continha uma Proposta Pedagógica 
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Curricular. Tal descoberta é um dado relevante e que representa um grave 

equívoco de planejamento das escolas, pois a PPC tem em vista fundamentar 

o Plano de Ensino do docente e expor os rumos e os procedimentos que serão 

adotados na instituição para a formação do educando. Em consequência disso, 

apuramos também que muitos professores não trabalhavam em consonância 

com os objetivos e a metodologia de ensino pautada nos PPP das escolas.  

 Portanto, depreendemos dessa conjuntura que vários educadores 

prepararam os seus Planos de Ensino independentemente, isto é, sem a 

obrigação do acompanhamento de critérios e orientações sugeridas pelas 

instituições de ensino.  

O gráfico abaixo demonstra o quantitativo de professores que se guiam 

pelos objetivos e metodologia de ensino indicadas nos PPP das escolas, bem 

como o quantitativo de docentes que não se norteia pelas deliberações dos 

documentos, seja porque nunca tiveram acesso aos PPP, seja porque se 

orientam exclusivamente pelos seus Planos de Ensino: 

 

Fundamentação da Prática Docente 

1. Professores que consideram o PPP da escola – 04 escolas; 
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2. Professores que trabalham exclusivamente a partir dos seus Planos de 

Ensino – 05 escolas. 

Conforme o gráfico demonstra, verificamos que os professores que 

tiveram acesso aos PPP das instituições de onde trabalham costumam atuar 

em conformidade com os embasamentos teóricos presentes no texto. Tais 

princípios podem encaminhar as práticas docentes, sobretudo, no que tange 

aos objetivos e metodologias de ensino assumidas, o que torna a apreciação 

destes documentos imprescindível para entendermos como as práticas em sala 

de aula podem estar, ainda que minimamente, amparadas pelas deliberações, 

que traduzem (ou deveriam traduzir) os anseios da comunidade escolar. 

Conjecturamos, pois, que os PPP se configuram em ferramentas de 

planejamento que todos os membros das equipes gestora e pedagógica devem 

consultar, com o interesse de obter parâmetros para discutir referências, 

experiências e ações, o que influi direta ou indiretamente no modo como o 

docente trabalha o conhecimento filosófico no Ensino Médio, uma vez que todo 

PPP contém os itens Objetivos e Metodologia de Ensino, cujas intenções são 

preconizar o processo de construção do pensamento e conteúdos propostos, a 

seleção e a forma como esses conteúdos são apresentados aos alunos dentro 

de cada escola.  

Em outras palavras, os Objetivos delimitam as intenções educativas das 

instituições de ensino, isto é, as ações que pretendem executar e as metas que 

buscam alcançar. Já a Metodologia de Ensino pode ser denominada como um 

estudo das diferentes trajetórias traçadas, planejadas e vivenciadas pelos 

educadores para orientar ou direcionar o processo de ensino e aprendizagem 

em função de certos objetivos ou fins educativos e formativos. A Metodologia 

de Ensino de uma disciplina está diretamente ligada ao Método de Ensino 

adotado pelo professor. Neste viés, segundo Teixeira (2014, p.111), “É preciso 

ter clara a ideia de que há uma relação estreita entre os conteúdos 

selecionados para a disciplina com o modo de pensá-los e ensiná-los no 

processo de aprendizagem”.  

Analisamos, então, estratos dos documentos (PPP) que expressam os 

objetivos e as metodologias de ensino concebidas. No primeiro momento 
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destacamos trechos que estão em consonância com a forma do professor 

compreender o Ensino de Filosofia, ou mesmo se podem influenciar as suas 

ações como docente, estimulando-o a optar por uma Abordagem Histórica da 

Filosofia ou uma Abordagem Sistemática da Filosofia. 

Utilizamos como critério indicativo formulações que sugerem que o 

objetivo e a metodologia do ensino estão centrados na ação propedêutica do 

professor, cabendo ao aluno ser expectador dos conteúdos do ensino, oriundos 

de um conjunto de manuais e textos que os registram e os sistematizam. Deste 

modo, os documentos analisados indicam assim esta abordagem: 

 

O nosso marco metodológico tem como responsabilidade preparar o 
educando para a formação cidadã e a sua relação com o meio 
ambiente, e também capacitá-lo para o ingresso no ensino superior 
desenvolvendo habilidades e competências que o direcione para o 
mercado de trabalho (PPP da E8). 

Elaborar e disponibilizar o conhecimento. Adequar as informações 

para um público específico, fazendo uso de uma metodologia que 

busque a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando  o prosseguimento 

de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 

adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores (PPP da E4).  

 

Todavia, ficou evidente a existência de docentes que não se norteiam 

pelas deliberações dos documentos. Logo, revelou-se em algumas escolas a 

incongruência entre o apregoado nos PPP e a atuação dos professores. Desta 

maneira, a tabela abaixo explicita o sentido dado pelos colégios à metodologia 

de ensino, por meio de fragmentos dos PPP, e a disparidade entre esses e 

abordagem do docente, uma vez que este utiliza a Abordagem Histórica da 

Filosofia ou a Abordagem Sistemática da Filosofia, que contém elementos que 

destoam das orientações presentes no PPP no tocante aos objetivos e à 

metodologia de ensino. 
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ESCOLAS CITAÇÕES NOS PPP 

1. E1; 

2. E2;; 

3. E5; 

4. E7; 

5. E9. 

 

- O processo de ensino aprendizagem deve 
favorecer ao aluno a construção de um 
pensamento crítico, proporcionando-lhe a 
aquisição de novos conhecimentos. Para 
isso, a organização e seleção dos conteúdos 
propostos deve respeitar esse processo de 
desenvolvimento, agindo como instrumentos 
para o amadurecimento das competências 
cognitivas através de ações e operações 
mentais. Priorizamos uma metodologia que 
contempla um ensino que privilegie o 
contexto e esteja devidamente comprometida 
com o processo de formação dos alunos, 
buscando torná-los cidadãos atuantes e 
críticos no convívio social (PPP da E9). 

 
- Busca-se utilizar uma metodologia que leve 
o aluno ao interesse em aprender, fazendo a 
aproximação dos conteúdos com a realidade 
vivenciada pelo mesmo. O trabalho em sala 
de aula deve sempre partir do real, 
problematizando situações, com vistas a 
compreensão dessa realidade, fazendo uma 
leitura critica de mundo. Pretende-se tirar o 
aluno da passividade, desestabilizá-lo para 
que ele se sinta sujeito capaz de efetuar 
mudanças. A troca de experiências, a 
valorização da experiência dos alunos, devem 
ser valorizadas, para a partir daí, aprofundar 
o estudo teórico do conteúdo trabalhado (PPP 
da E1). 
 
- Busca-se uma metodologia que entenda o 
conhecimento como processo, que se 
constrói e reconstrói permanentemente, 
contrapondo-se à concepção de 
conhecimento pronto e acabado, que pode 
ser guardado, transmitido e manipulado pelos 
seus detentores (PPP da E5). 
 
- As aulas devem ter em seus conteúdos 
temáticos abordagens que primem pela 
realidade social nacional e regional. A 
comunidade escolar acredita que a escola é 
um veículo de educação crítica, criadora, 
atuante, politizadora, que possibilite ao 
indivíduo seu crescimento como ser humano 
e sua integração consciente e atuante no 
meio em que vive (PPP da E2). 

 

Considerando essa desarmonia entre os PPP e as abordagens dos 

docentes de algumas escolas, podemos indicar uma das facetas que 
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constituem o problema15 da escola hodierna para Canário (2002, p. 149): “[...] a 

escola é marcada por um défice de legitimidade social, na medida em que faz o 

contrário do que diz (reproduz e acentua desigualdades, fabrica formas de 

exclusão relativa)”. A perda dessa legitimidade, por sua vez, é decorrente da 

vala cada vez maior entre as expectativas sociais depositadas na escola e as 

possibilidades da sua concretização, e, neste cenário, os próprios professores 

reconhecem que a disciplina de filosofia carece de um ambiente escolar mais 

propício ao filosofar. Assim, a aula de filosofia encontra, para além de suas 

paredes, limites impostos, os quais discutiremos no capítulo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Para Rui Canário (2002) o “problema” da escola pode ser sintetizado em três facetas: a 
escola, na configuração histórica que conhecemos, é por um lado obsoleta e anacrônica, 
padece, por outro lado, de um défice de sentido do ponto de vista dos que trabalham na escola 
e é marcada por um défice de legitimidade social, na medida em que faz o contrário do que diz 
(reproduz e acentua desigualdades, fabrica formas de exclusão relativa). 
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5. A CONSOLIDAÇÃO DAS ABORDAGENS DE ENSINO DE FILOSOFIA 

HISTÓRICA E SISTEMÁTICA NA RMN 

 

A pesquisa realizada nos capítulos anteriores a partir da investigação 

das vertentes sociopolítica/cultural, institucional e instrucional, depreendeu a 

existência de dois modos de compreender a natureza do conhecimento 

filosófico e seu ensino no nível médio da RMN: a Abordagem Histórica da 

Filosofia e a Abordagem Sistemática da Filosofia. Considerando que as 

abordagens identificadas produzem diferentes argumentos para justificar a 

presença da filosofia no Ensino Médio, nos cabe nesse momento do trabalho, 

elencar e analisar os aspectos que levam os panoramas de ensino de Filosofia 

anteriormente mencionados a se consolidarem na RMN. 

 Assim, consideramos que os modi operandi verificados emergem como 

consequência dos seguintes fatores, detalhados nos próximos tópicos: a 

formação de professores e diretrizes curriculares do curso de Filosofia; o 

Ensino Médio e a atual ênfase na formação para o mercado de trabalho e para 

o êxito nos exames de ingresso em universidades; as determinações oficiais e 

políticas, tais como: a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as Orientações 

Curriculares Nacionais (OCN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); e 

algumas vicissitudes, a saber: tempo, estrutura curricular e estrutura escolar. 

5.1. A formação de professores e as Diretrizes Curriculares do Curso de 

Filosofia 

 

Quando discutimos a questão das abordagens de ensino, e aludimos, 

sobretudo, às metodologias e aos conteúdos utilizados pelos docentes, é 

natural que surjam indagações como: quem são estes professores que 

ensinam filosofia na RMN? O que os motiva a adotar as práticas visualizadas? 

A resposta a estes questionamentos, por sua vez, produz duas reflexões. A 

primeira é no tocante à disciplina de filosofia estar sendo ocupação 

complementar para formados em outras áreas. A segunda tange à forma como 

são formados os graduandos na licenciatura específica do curso de filosofia. 
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Para orientar a nossa primeira reflexão apresentamos um gráfico 

representativo acerca da formação dos profissionais atuantes na disciplina 

filosofia participantes da nossa pesquisa: 

 

Formação docente 

1. Filosofia – 6 professores. 

2. Biologia – 1 professor. 

3. Sociologia – 1 professor. 

4. Artes – 1 professor. 

5. Ciências da Religião – 1 professor. 

O gráfico constata que em grande medida, existem professores com 

formação em outras áreas ministrando aulas de filosofia na RMN, embora 

saibamos também que após a lei 11.684/2008 estamos passando por uma 

paulatina mudança de cenário no que se refere à contratação de profissionais 

devidamente habilitados para lecionar a disciplina de filosofia, quadro que se 

demonstra por meio dos oito professores licenciados em filosofia (que 

constituem a maioria). 

Porém, vale ressaltar que não dispomos do quantitativo geral de 

professores de outras disciplinas que ministram filosofia em todas as escolas 

da RMN, posto que a SEEC-RN não exerça tal controle, conforme nos foi 
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informado. Outro aspecto a se considerar é que a SEEC-RN argumenta que a 

filosofia estava sendo apresentada por profissionais especializados em outras 

áreas de conhecimento, tais como Ensino Religioso, Artes, Biologia e 

Sociologia, nas escolas pesquisadas, pela ação isolada e arbitrária de alguns 

professores e direções. Entretanto, na prática, encontraremos uma quantidade 

ínfima de professores com diploma da área trabalhando com filosofia. Isso 

ocorre porque em seus concursos, o Estado do RN não abre um número 

minimamente necessário de vagas. Na rede pública do RN, portanto, é 

constante ver a filosofia “complementando horário para professor”. São 

pessoas que estão dando uma disciplina que não conhecem para completar 

horário. Espera-se, assim, que a aula não seja tão interessante e que o 

conhecimento ali passado seja algo rasteiro e superficial. Em função disso, 

acabam por se ater às ferramentas que conduzem às abordagens Histórica e 

Sistemática, como o uso restrito do manual e a aula expositiva. Logo, é 

possível dizer que a metodologia mais empregada no Ensino de Filosofia por 

esses profissionais destoe da concepção de Ensino de Filosofia que se 

pretende. 

Já os profissionais com formação específica também estão sujeitos a 

ficarem em dissonância com a concepção de ensino idealizada pela 

comunidade que defende e afirma a Filosofia no Ensino Médio. Isto ocorre, 

sobremaneira, porque muitos não têm a oportunidade de promover a desejável 

formação contínua, e também em razão da tendência de reprodução em sala 

das técnicas que os formaram, transformando o Ensino Médio em uma versão 

apressada da graduação, o que nos remete a nossa segunda reflexão, que 

consiste em meditar sobre como são formados os graduandos na Licenciatura 

específica do curso de filosofia e a influência dessa formação nas suas 

compreensões de ensino. 

É sabido que tanto na graduação quanto na pós-graduação, o ponto de 

partida para a leitura da realidade é uma sólida formação em história da 

filosofia, que por sua vez, perpassa toda uma sistematização desse 

conhecimento. Nesse sentido para Novaes (2010, p.114):  
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[...] há certo consenso em nosso meio de que a história da filosofia é, 
senão o eixo central da graduação do filósofo, um de seus principais 
eixos. Praticamente todos, senão absolutamente todos os cursos de 
graduação em nosso país renovam em seus projetos pedagógicos 
essa orientação explicitamente contida nas Diretrizes. Há boas 
razões para concordar com isso. Trata-se um modelo que entende a 
História da Filosofia como o cerne da formação, de onde as demais 
áreas seriam exaradas. Esse modelo, aliás, acompanhou a 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo desde a década de 40 do século passado.  

 

Ora, se os estudantes têm como referência nas graduações de filosofia 

as concepções Histórica e Sistemática de ensino, é comum estresirem as 

metodologias de ensino empregadas. Nesse aspecto, Matos (2014, p.42) 

sugere que “os professores de Filosofia foram formados em regime disciplinar e 

estão em sua maioria convencidos que o ensino de Filosofia se justifica pela 

sua própria historicidade. Regozijam-se na pose de um suposto saber absoluto, 

fechado, em seu absoluto solipsismo”.  

Os próprios documentos oficiais como As Diretrizes Curriculares do 

Curso de Filosofia, elaboradas a partir da LDB publicada pelo MEC em 

20/12/1996, corroboram com o cenário exposto, propondo o seguinte: 

 

Os cursos deverão formar bacharéis e/ou licenciados em Filosofia. O 
bacharelado deve caracterizar-se pela pesquisa, em geral 
direcionada aos programas de pós-graduação em Filosofia, bem 
como ao magistério superior. A licenciatura estaria orientada, 
sobretudo, para o ensino de Filosofia no nível médio. Ambas as 
graduações devem oferecer substancialmente a mesma formação 
básica, em termos de conteúdo e de qualidade, com uma sólida 
formação de História da Filosofia, que capacite para a compreensão e 
a transmissão dos principais temas, problemas e sistemas filosóficos, 
assim como para a análise e reflexão crítica da realidade social em 
que se insere. Bacharelado e Licenciatura diferenciam-se antes pelas 
suas finalidades, sendo que licenciado se espera uma vocação 
pedagógica que o habilite para enfrentar com sucesso os desafios e 
as dificuldades inerentes à tarefa de despertar os jovens para a 
reflexão filosófica, bem como transmitir aos alunos do Ensino Médio o 
legado da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e 
independente. O bacharel deverá estar credenciado para a pesquisa 
acadêmica e eventualmente para a reflexão transdisciplinar. 

 

A Portaria INEP nº 171, de 24 de agosto de 2005, publicada no Diário 

Oficial de 26 de agosto de 2005, Seção 1, pág. 60, que instituiu o Exame 
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Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de Filosofia, também 

apresenta as habilidades e as competências esperadas do profissional 

responsável pela implementação das diretrizes para o Ensino Médio: 

 

O egresso de Filosofia, seja ele licenciado ou bacharel, deve 
apresentar uma sólida formação em História da Filosofia, que o 
capacite a: - compreender os principais temas, problemas e sistemas 
filosóficos; - servir-se do legado das tradições filosóficas para dialogar 
com as ciências e as artes, e refletir sobre a realidade; - transmitir o 
legado das tradições e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e 
independente.  

 

Os dois documentos oficiais expostos admitem, então, que um 

profissional assim formado possa desenvolver no aluno do Ensino Médio 

competências e habilidades similares, concentradas na transmissão de escolas 

e sistemas de pensamento. Assentimos que uma sólida formação filosófica é 

fundamental para a atividade docente, mas divergimos quanto a sua 

prevalência, visto que ela sozinha não é suficiente. Concordamos com 

Marcondes e Franco (2011, p. 31) quando eles explicitam que o objetivo da 

filosofia não é: 

 

[...] criar visões de mundo ou sistemas coerentes dentro dos quais 
poderíamos ordenar todas as coisas, mas interrogar os entes, 
deixando-o falar de si mesmos. Essa interrogação, que ao invés de 
formular soluções se dispõe a ouvir o ‘outro’, altera toda e qualquer 
relação do homem com o mundo. É nesse sentido que se pode dizer 
que a filosofia transforma aqueles que com ela se envolvem. 

 

Associado à problemática da má formação está o total desinteresse dos 

filósofos em pesquisar e discutir o Ensino de Filosofia como problema filosófico. 

Basta atentar para o fato de que a maioria das pesquisas sobre o Ensino de 

Filosofia no Brasil está atrelada aos programas de pós-graduação em 

Educação, e não em filosofia. Admitimos, pois, que palavras como didática, 

metodologia e currículo não são bem vistas pela maioria dos filósofos. Há, 

inclusive, quem prefira dizer que essas coisas não existem, “pois a filosofia por 

si mesma é uma didática”. 
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Uma maneira de superar todos os óbices apresentados é admitindo que 

o desafio do Ensino de Filosofia requeira paciência e esforço, requeira 

disposição para dialogar com os professores do Ensino Médio e formatar outro 

modelo de formação de professores que esteja mais próximo da realidade 

desta etapa de ensino. Nesse ponto, o amadurecimento das reflexões acerca 

do que é genuinamente próprio da filosofia também em termos de metodologia 

implica, por um lado, buscar um equilíbrio entre a complexidade de algumas 

questões de filosofia e as condições de ensino encontradas, e, por outro, evitar 

posições extremadas, que, por exemplo, (i) nos fariam transpor para aquele 

nível de ensino uma versão reduzida do currículo da graduação e a mesma 

metodologia que se adota nos cursos de graduação e pós-graduação em 

filosofia ou (ii), ao contrário, procurando torná-la acessível, nos levariam a 

falseá-la pela banalização do pensamento filosófico (BRASIL, 2006). 

5.2. O Ensino Médio e a atual ênfase na formação para o mercado de 

trabalho e para o êxito nos exames de ingresso em universidades 

 

Conforme discutimos no terceiro capítulo dessa dissertação, o lugar da 

filosofia no currículo do Ensino Médio atualmente é oriundo de uma herança de 

instabilidade da disciplina ao longo da história da educação no Brasil. Com 

efeito, a filosofia regressa no ano de 2008 em meio a um cenário de constante 

opção por disciplinas mais técnicas e menos reflexivas, com o objetivo de uma 

educação especializada que forme cidadãos adequados às condições de 

produção e consumo. De fato, esse não é um problema peculiar ao Brasil, mas 

a toda a América Latina, uma vez que reformas implantadas em nosso 

continente nos anos 1990, patrocinadas por organismos financeiros 

internacionais, colaboraram para o surgimento de propostas curriculares onde 

a filosofia praticamente não aparece. 

Convivemos, assim, com uma educação pragmática, regulada por 

conteúdos e metodologias práticas e imediatistas. Desta perspectiva emergiu a 

ideia de escola enquanto espaço de qualificação profissional, cuja ação 

educativa objetiva contemplar a colossal demanda de indivíduos que almejam o 

ingresso no mundo industrial - o mundo construído em torno da noção de 

emprego. Em decorrência disso temos no atual Ensino Médio brasileiro um 
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educando que é, por um lado, o jovem ou adolescente que pretende prosseguir 

os estudos na universidade, esperando obter melhores em pregos graças ao 

certificado de conclusão do Ensino Médio; mas também é o adulto que retorna 

à Educação Básica para obter algum tipo de qualificação, seja em vista da 

manutenção do próprio emprego ou para voltar a ele. Em geral, estas são as 

expectativas que norteiam os interesses daqueles que cursam hoje a Educação 

Básica (ALVES, 2002). Os documentos oficiais favorecem a afirmação de tal 

conjuntura, pois nas palavras de Campaner (2012, p.13): 

 

Nos documentos oficiais, a justificativa da presença da Filosofia 
aparece como forma de amenizar o acento tecnológico da educação 
na sociedade atual. No entanto, essa retomada do humanismo tem 
como foco central o aspecto cientificista. A crítica que dirigimos aos 
PCN se deve ao fato de que neles a presença da Filosofia nos 
currículos é colocada como uma forma de ‘lembrar’ que não há 
somente a racionalidade técnico-científica. 

 

Na presença de tal cenário, a tarefa de atribuir significação à filosofia é 

hercúlea, posto que ela não se configure como disciplina profissionalizante. 

Não é sem razão que os professores participantes deste estudo identificam 

como um dos maiores obstáculos ao Ensino de Filosofia a falta de interesse 

dos alunos pela disciplina. Deste modo, via de regra, a maneira de cativar um 

eventual interesse pela aprendizagem filosófica no horizonte dos objetivos 

práticos encontrada pelos professores é preparando os estudantes para que 

consigam um bom escore no ENEM, e, posteriormente, ingressem em uma 

instituição de ensino superior ou tecnológica. Ao lado disso temos, 

especialmente nas escolas particulares, a recorrência às questões práticas 

(cobrança dos pais, orientação pedagógica das escolas, caráter preparatório do 

Ensino Médio, necessidade de entrada na universidade por parte dos alunos), 

sendo muito difícil desvincular os conteúdos ensinados as exigências das 

provas universitárias e do MEC. Isto acaba levando o docente a recorrer às 

abordagens Histórica e Sistemática, pois ele tem que impreterivelmente 

cumprir a matriz de conteúdos esboçados pelo MEC.  

Aqui cabe uma digressão. A comissão encarregada pela confecção do 

conteúdo programático de filosofia no ENEM parece priorizar como critério a 
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história da filosofia e as partes em que o saber filosófico é dividido. A 

consequência da aplicação desse programa tem sido o acanhamento do 

filosofar nas salas de aula do Ensino Médio, restando à filosofia se expressar 

por meio de doutrinas filosóficas de autores selecionados e seus respectivos 

textos. 

Os conteúdos das provas do ENEM são definidos a partir de matrizes de 

referência em quatro áreas do conhecimento: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias, que abrange o conteúdo de Língua Portuguesa (Gramática e 

Interpretação de Texto), Língua Estrangeira Moderna, Literatura, Artes, 

Educação Física e Tecnologias da Informação; Matemática e suas tecnologias; 

Ciências da Natureza e suas tecnologias, que abrange os conteúdos de 

Química, Física e Biologia; Ciências Humanas e suas tecnologias, que abrange 

os conteúdos de Geografia, História, Filosofia, Sociologia e conhecimentos 

gerais. A Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias16 

possui as seguintes competências a serem cumpridas: 

- Competência de área 1: Compreender os elementos culturais que 

constituem as identidades; 

- Competência de área 2: Compreender as transformações dos espaços 

geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de 

poder; 

- Competência de área 3: Compreender a produção e o papel histórico 

das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos 

diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais; 

- Competência de área 4: Entender as transformações técnicas e 

tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no 

desenvolvimento do conhecimento e na vida social; 

                                                           
16

 Disponível no sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP): http://portal.inep.gov.br/web/enem/conteudo-das-provas 
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- Competência de área 5: Utilizar os conhecimentos históricos para 

compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, 

favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade; 

- Competência de área 6: Compreender a sociedade e a natureza, 

reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos 

históricos e geográficos. 

Ao analisar a matriz de referência das Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, percebemos que os saberes específicos de cada disciplina 

(História, Geografia, Filosofia e Sociologia) estão integrados para que se 

obtenha um estudo de maneira interdisciplinar. Por isso, abordamos aqui pelo 

menos certa integração entre filosofia e sociologia. Assim, se observamos as 

habilidades e competências exigidas pelo ENEM, podemos constatar que, no 

que concerne à filosofia e à sociologia, são priorizados os aspectos culturais, 

éticos e políticos - ao que chamamos de saber sistematizado, em detrimento do 

pensamento crítico, reflexivo e intencional acerca das problemáticas atuais dos 

estudantes. 

A presença da filosofia nos vestibulares e no ENEM seguindo um viés 

estabelecido numa limitada maneira de transferência mecânica do 

conhecimento filosófico, que entende os estudantes como meros recipientes 

das teorias e conceitos que não contemplam sua consciência crítica, mas uma 

formação autômata, já era um dos principais medos que acompanharam os 

críticos da introdução da filosofia nos vestibulares. Destarte, vários teóricos do 

Ensino da Filosofia no Brasil afirmavam que sem a mudança do estilo 

pedagógico que leva à concentração nos conteúdos, que devem ser 

memorizados, a inclusão da filosofia nos vestibulares seria o decreto de sua 

morte, porque renegaria a sua principal função, não relacionada simplesmente 

com os conteúdos dos textos filosóficos, nem muito menos dos manuais, 

mesmo os mais simpáticos.  

Por outro lado, é sabido que o Ensino Médio é organizado a partir dos 

conteúdos das provas de vestibulares e ENEM, tornando-se a reprodução do 

currículo exigido para o ingresso no curso superior. Assim, para se afirmar 

enquanto disciplina, a filosofia precisa se adequar a esta dinâmica curricular do 
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Ensino Médio, onde os conhecimentos e as disciplinas legitimadas e validadas 

socialmente têm seus nomes inscritos no rol de conteúdos cobrados no 

vestibular. A partir disso é possível compreender por que a filosofia encontra 

tanta dificuldade para legitimar-se no currículo do Ensino Médio, pois nessa 

lógica curricular, o valor de um conhecimento não está em sua validade para a 

formação e emancipação humana. Um conhecimento válido e legítimo é aquele 

que é validado e legitimado por sua utilidade acadêmica, ou seja, consta como 

conteúdo que permite ou impossibilita o acesso de uma pessoa à universidade 

(MENDES, 2008). Se a filosofia foge a esse contexto corre o risco de incorrer 

no erro passado de renúncia dos conteúdos disciplinares específicos da 

disciplina, rumando, portanto, ao caminho da interdisciplinaridade. Cabe, então, 

uma conciliação entre as metodologias adotadas, a fim de que não tenhamos 

um apego exclusivo à sistematização e ao historicismo da filosofia. 

5.3. Os documentos oficiais 

 

Após a LDB 9394/96, inúmeros documentos oficiais emergiram 

(PCNEM, PCN+, OCN e Diretrizes curriculares para o Ensino Médio) com o 

propósito de provocar o debate acerca dos princípios propostos para o Ensino 

Médio e o seu currículo. Para Horn (2013) esses documentos indicam ao 

menos três distintas compreensões no tocante à seleção ou definição dos 

conteúdos curriculares de filosofia que possam servir de referência para a 

elaboração dos Planos de Ensino dos docentes e dos Projetos Pedagógicos de 

cada escola, quais sejam: a) posição mais radical que defende a definição de 

temas/conteúdos mínimos a partir da História da Filosofia; b) posicionamentos 

ultraliberal e pós-moderno em defesa de uma total liberdade de organização 

dos conteúdos, deixando a definição sob a responsabilidade de cada 

professor/a; c) entendimento de que é necessário definir alguns critérios 

mínimos que possam servir de referência para a organização curricular em 

todo o território nacional.  

A despeito de esses documentos afirmarem que a especificidade da 

filosofia está em sua natureza reflexiva e conceitual e de que há filosofias e não 

uma filosofia, estes se aproximam do item a, uma vez que apresentam 

conteúdos de referência para a organização da disciplina. Os PCN+, por 
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exemplo, recomendam 3 (três) eixos temáticos estruturantes, enquanto que as 

OCN apresentam 30 (trinta).  

A sequência de temas exposta abaixo é a que está presente, 

respectivamente, nos PCN+ e nas OCN, e perpassa a história da filosofia e a 

sistematização do conhecimento filosófico: 

PCN+ - Sugestões de organização de eixos temáticos em Filosofia: 

Eixo temático 1: Relações de poder e democracia. 

Temas: A democracia grega; A democracia contemporânea; O avesso 
da democracia17. 

Eixo temático 2: A construção do sujeito moral. 

Temas: Autonomia e liberdade; As formas de alienação; Ética e política. 

Eixo temático 3: O que é filosofia. 

Temas: Filosofia, mito e senso comum; Filosofia, ciência e tecnocracia;  

OCN – Conteúdos de Filosofia: 

1) Filosofia e conhecimento; Filosofia e ciência; definição de Filosofia; 

2) Validade e verdade; proposição e argumento; 

3) Falácias não formais; reconhecimento de argumentos; conteúdo e 
forma; 

4) Quadro de oposições entre proposições categóricas; inferências 
imediatas em contexto categórico; conteúdo existencial e proposições 
categóricas; 

5) Tabelas de verdade; cálculo proposicional; 

6) Filosofia pré-socrática; uno e múltiplo; movimento e realidade; 

7) Teoria das ideias em Platão; conhecimento e opinião; aparência e 
realidade; 

8) A política antiga; a República de Platão; a Política de Aristóteles; 

9) A ética antiga; Platão, Aristóteles e filósofos helenistas; 

10) Conceitos centrais da metafísica aristotélica; a teoria da ciência 
aristotélica; 

11) Verdade, justificação e ceticismo; 

                                                           
17

 O documento também possui subtemas, que devem estar relacionados diretamente aos 
temas que lhes dão origem e sua quantidade é variável. 
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12) O problema dos universais; os transcendentais; 

13) Tempo e eternidade; conhecimento humano e conhecimento divino; 

14) Teoria do conhecimento e do juízo em Tomás de Aquino; 

15) A teoria das virtudes no período medieval; 

16) Provas da existência de Deus; argumentos ontológico, cosmológico, 
teleológico; 

17) Teoria do conhecimento nos modernos; verdade e evidência; ideias; 
causalidade; indução; método; 

18) Vontade divina e liberdade humana; 

19) Teorias do sujeito na filosofia moderna; 

20) O contratualismo; 

21) Razão e entendimento; razão e sensibilidade; intuição e conceito; 

22) Éticas do dever; fundamentações da moral; autonomia do sujeito; 

23) Idealismo alemão; filosofias da história; 

24) Razão e vontade; o belo e o sublime na Filosofia alemã; 

25) Crítica à metafísica na contemporaneidade; Nietzsche; Wittgenstein; 
Heidegger; 

26) Fenomenologia; existencialismo; 

27) Filosofia analítica; Frege, Russell e Wittgenstein; o Círculo de Viena; 

28) Marxismo e Escola de Frankfurt; 

29) Epistemologias contemporâneas; Filosofia da ciência; o problema 
da demarcação entre ciência e metafísica; 

30) Filosofia francesa contemporânea; Foucault; Deleuze. 

 

Vimos neste estudo que muitos professores utilizaram como subsídios 

em suas aulas os conteúdos sugeridos pelos documentos supramencionados. 

Embora alguns tenham recorrido aos PCNEM de 1999, que dão a filosofia 

tratamento vago e transversal (assim como a LDB/1996) - preconizando mais a 

necessidade do aprendizado através da leitura dos textos filosóficos e não 

filosóficos – visualizamos a prevalência da opção pelas OCN de Filosofia em 

nível médio. Sabemos, pois, que as OCN têm uma inclinação pela centralidade 

no texto filosófico, como sendo um referencial fundamental para o Ensino de 

Filosofia no Ensino Médio. O texto do documento faz considerações sobre a 
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importância do uso das obras e textos filosóficos e da recorrência à história da 

filosofia, pontuando que: 

 

[...] não é possível fazer Filosofia sem recorrer a sua própria história. 
Dizer que se pode ensinar filosofia apenas pedindo que os alunos 
pensem e reflitam sobre os problemas que os afligem ou que mais 
preocupam o homem moderno sem oferecer-lhes a base teórica para 
o aprofundamento e a compreensão de tais problemas e sem recorrer 
à base histórica da reflexão em tais questões é o mesmo que numa 
aula de Física pedir que os alunos descubram por si mesmos a 
fórmula da lei da gravitação sem estudar Física, esquecendo-se de 
todas as conquistas anteriores naquele campo, esquecendo-se do 
esforço e do trabalho monumental de Newton (BRASIL, 2006, p. 27). 

 

A colocação acima é plausível, pois expõe a preocupação das OCN com 

a possibilidade de banalização da filosofia, seja de seus conteúdos seja dos 

métodos de ensino. No entanto, questionamos a quantidade exagerada de 30 

conteúdos apresentados, além do fato do documento não esclarecer os 

critérios para a escolha dessas temáticas de trabalho.  

Ademais, a lista de referenciais tem por parâmetro os temas trabalhados 

no currículo mínimo dos cursos de graduação em Filosofia e cobrados como 

itens de avaliação dos egressos desses cursos. Mas estamos falando de 

filosofia no Ensino Médio e não nos cursos de graduação, é preciso, então, 

realizar uma adequação ao nível de ensino. Devemos pensar num programa e 

numa forma específicas de ensinar filosofia para o Ensino Médio que o torne 

como uma etapa também específica do aprendizado, com regras exigências 

próprias. 

É importante também enfatizar que os conteúdos oferecidos pelos 

documentos oficiais consistem em referências, isto é, pontos de apoio para a 

montagem de propostas curriculares, e não em uma proposta curricular 

propriamente dita, o que infelizmente não é compreendido pela maioria dos 

educadores. Tais professores, por sua vez, alegam que utilizam as referências 

dos documentos oficiais como conteúdo programático em suas práticas e 

situações de ensino porque sem uma referência oficial em termos nacionais e 



79 
 

estaduais ficam à mercê dos conteúdos pautados pelos exames vestibulares 

das instituições de Ensino Superior.  

Assim, concordamos com Horn (2013) quando ele afirma que parece-

nos mais adequando estar em consonância com o entendimento de que é 

necessário definir alguns critérios mínimos que possam servir de referência 

para a organização curricular em todo o território nacional. Desta maneira, o 

professor poderia trabalhar para que o Ensino de Filosofia não se resuma à 

simples exposição de conteúdos programáticos, mas proporcione, a partir de 

um norte organizacional da tradição filosófica e sua história, o desenvolvimento 

das competências e habilidades necessárias ao cumprimento das finalidades 

do ensino básico, indicadas na própria LDB 9394/96. 

5.4. Outros aspectos 

 

O Ensino de Filosofia é extremamente sensível às condições em que se 

desenvolve a educação média em geral. Deste modo, são aparentes as 

limitações que consistem em dificuldades para o êxito da aplicação das 

propostas e dos objetivos estabelecidos para essa disciplina no Ensino Médio, 

e que, por conseguinte, conduzem para a prevalência das abordagens 

Histórica e Sistemática de Ensino de Filosofia. Tais circunstâncias, 

mencionadas reiteradamente na literatura sobre o Ensino de Filosofia no Brasil, 

emergiram nitidamente no cenário de pesquisa norte-rio-grandense.  

O primeiro aspecto a salientarmos são as calamitosas condições 

materiais em que se desenvolve o Ensino Médio público, um cenário que a 

despeito de apresentar melhorias nos últimos anos, ainda se retrata por meio 

de: 

- infraestrutura precária ou inadequada, falta de materiais alternativos, 

recursos tecnológicos e de livros - o que estimula o docente a lançar 

mão de instrumentos didático-metodológicos mais convencionais e 

imediatos em suas situações de ensino, como o emprego restrito do livro 

didático e a aula expositiva; 
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- turmas superlotadas, uma vez que estas não proporcionam ambientes 

para a discussão de conceitos e problemas filosóficos, o que pode 

desmotivar a participação dos discentes, colocando-os na situação de 

apenas espectadores da disciplina e receptores de conteúdo. Vale 

salientar que turmas como o 2º ano “A” da Escola Estadual Zila 

Mamede, registraram um número de 47 alunos por sala. É interessante 

evidenciar a dificuldade de sugerir uma aula dialogal para uma sala 

composta por um público tão abundante; 

- docentes pessimamente remunerados e que lecionam em inúmeras 

turmas e instituições - com o intuito para fechar a carga horária de 

20h/aula e complementar os rendimentos mensais - que precisam de 

tempo para atualização e adequado acompanhamento de seus alunos. 

Somam-se ao exposto as condições socioculturais dos educandos da 

rede pública de ensino, que também não entusiasmam:  

- algumas famílias sequer podem custear os materiais básicos, como 

livros e cadernos;  

- uma parcela significativa dos estudantes tem como único canal de 

acesso às formas mais elaboradas da cultura a escola, o que a torna 

carente de noções de cultura geral e habilidades linguísticas mínimas 

para o exercício filosófico; 

- pais com jornadas de trabalho extenuantes, que não conseguem 

controlar, apoiar e motivar as tarefas dos seus filhos.  

Para confirmar a incidência destes fatores basta consultar os resultados 

dos sucessivos diagnósticos, como o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Segundo dados obtidos no sítio do INEP, a rede estadual de ensino 

do Rio Grande do Norte teve o segundo pior IDEB 2013/2014 do país. Com uma 

nota de 2,7, o Ensino Médio das escolas do RN ficou empatado com Mato Grosso 

e Pará, e esteve apenas acima de Alagoas (2,6) no ranking nacional. A posição 
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permaneceu a mesma do ano de 2012. O estado ficou 0,5 abaixo da nota 

projetada 2013, que apontava o RN com um índice de 3,218. 

As instituições privadas de ensino, por sua vez, reúnem os filhos dos 

integrantes dos grupos sociais mais abastados, que embora tenham acesso a 

condições educativas mais favoráveis, apoio e recursos para complementar a 

aprendizagem escolar – que implicam em melhores resultados – não 

conseguem se apartar das condições culturais e ideológicas da sociedade em 

seu conjunto. Nesse sentido, para Navia (2008, p.74): 

 

[...] Carecente de livros, dos mais fundamentais manuais e de jornais, 
os adolescentes - e seus pais – se afundam em uma TV de 
baixíssimo nível cultural, cultivadora de toda classe de simplismos e 
imediatismos, onde inclusive não escasseiam as mensagens contra-
culturais e anti-intelectuais. A abertura que poderia significar o mundo 
informático resulta também inútil: sem guias docentes que selecionem 
e coordenem os sites de valor cultural, os jovens se submergem nos 
locais mais banais de limitadíssimos recursos culturais e linguísticos 
ou se limitam a uma conversação empobrecida e anônima que antes 
desenvolvia-se de forma mais enriquecedora.  

 

Mesmo assim, parece claro que, quanto melhor o nível sociocultural do 

aluno, menos seu desempenho depende da escola. Rodrigo (2008) chama 

atenção para o fato de que para aqueles de condição social menos favorecida 

a escola faz uma grande diferença, sendo esta, muitas vezes, seu único canal 

de acesso às formas mais elaboradas da cultura. Isso explica, em parte, 

porque a didática do Ensino da Filosofia foi uma questão de menor importância 

até os anos de 1970, quando a escola de nível médio era mais elitista.  

Convém mencionar que o efeito desta redondeza cultural é demasiado 

importante para o ensino de Filosofia, visto que este requeira uma base, ainda 

que modesta, de cultura geral, linguagem e abstração. O discente, desprovido 

dessa sustentação, dificulta o trabalho do docente de Filosofia, que, ao 

                                                           
18 Os resultados ruins se estenderam à rede privada do Rio Grande do Norte. No Ensino Médio a 

nota de 4,8 foi a pior do país ao lado do Rio de Janeiro, Sergipe e Maranhão para uma projeção de 
5,6. 
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visualizar a conjuntura apresentada, abdica de abordar problemas metateóricos 

ou abstrair os fundamentos e os princípios. 

Outro atravanco encontrado pelos professores de filosofia da Região 

Metropolitana de Natal é quanto ao processo de reestruturação da disciplina e 

a limitada carga horária de 1h/aula semanal. É difícil criar um espaço de 

partilha de conhecimento, principalmente tratando-se da disciplina de filosofia, 

caracterizada por muito jovens como um estudo abstrato e intangível, em 

restritos 50 minutos. Neste contexto, os procedimentos do professor devem ser 

bem condensados em um curto espaço de tempo, de modo que os próprios 

conteúdos acabam sendo contemplados superficialmente. Assim, vários 

discursos em cartas, documentos e manifestos presentes no cenário nacional, 

como as cartas de Natal e Vitória e as OCN, compreendem que assimilar a 

importância da filosofia é também conceder-lhe tempo. De modo específico, 

importa atribuir-lhe carga horária suficiente à fixação do que lhe é próprio. 

Nesse sentido, propõe-se um mínimo de duas horas-aula semanais para a 

disciplina (BRASIL, 2006). 

As OCN, também sugerem outra dificuldade peculiar encontrada na 

nossa pesquisa: trata-se da reimplantação de uma disciplina por muito tempo 

ausente na maioria das instituições de ensino, motivo pelo qual ela não se 

encontra consolidada como componente curricular dessa última etapa da 

Educação Básica quer em materiais adequados ou em procedimentos 

pedagógicos, quer por um histórico geral e suficientemente aceito, quer pelos 

próprios estudantes, que pareciam inseguros diante de uma nova disciplina e 

de didáticas alternativas. Deste modo, alguns dos professores sujeitos da 

nossa investigação entenderam que a rejeição as metodologias que destoavam 

das abordagens Histórica e Sistemática de Ensino de Filosofia, e por vezes até 

a observação de uma conduta de ojeriza dos estudantes diante da sugestão de 

debate e análise filosófica de temas e problemáticas, se deve a aceitação 

comum entre os educandos do modelo pedagógico tradicional, consolidado ao 

longo de suas trajetórias escolares. 

Diante dessas constatações sublinhadas, o alarmante é que faltam-nos 

iniciativas tanto da Secretaria de Educação quanto dos profissionais da área 
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que se omitem na discussão e na elaboração de metas para superar as 

necessidades e limitações enfrentadas. Consideramos, assim, que as Políticas 

Públicas, mesmo abrindo espaço para uma disciplina que ficou tanto tempo 

fora do contexto escolar, ainda não buscaram debater com os profissionais de 

filosofia os desafios enfrentados neste período de reintrodução. Aqui fazemos 

menção especificamente ao Sistema de Ensino do Estado do Rio Grande do 

Norte, pois desconhecemos iniciativas da SEEC-RN quanto a reuniões ou 

fóruns de discussões com os professores, sobre este componente curricular. A 

SEEC-RN não confeccionou sequer os Referenciais Curriculares para o Ensino 

de Filosofia, que servem como instrumento norteador na construção de 

recursos para as aulas de filosofia. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é nossa finalidade indicar o possível lugar a ser ocupado pela 

filosofia no currículo do Ensino Médio norte-rio-grandense, tampouco apontar a 

melhor maneira de compreender a filosofia e seu ensino, pois acreditamos que 

não há uma única forma de se ensinar bem filosofia, sequer receitas 

padronizadas aos problemas práticos do ensino de filosofia. Com efeito, mais 

do que objetivar maneiras padronizadas de ensinar como tentativa de superar 

àquelas encontradas nesta pesquisa – supostamente repetíveis por qualquer 

um em diversas situações – buscamos expressar algumas observações e 

conclusões a que chegamos e que nos ajudam a entender qual é o panorama 

do ensino de filosofia local na atualidade, e, posteriormente, problematiza-lo. 

A primeira observação que fazemos é concernente ao modo como o 

Ensino de Filosofia se estabeleceu e se estabelece hoje. Testemunhamos que 

o Ensino de Filosofia no estado do Rio Grande do Norte, e, nomeadamente, na 

Região Metropolitana de Natal, repetidamente se guiou pelas disposições e 

configurações do cenário nacional. Deste modo, padeceu com a instabilidade 

da disciplina no currículo – oriunda das injunções políticas específicas e das 

reorganizações das grades curriculares – e com a ausência de políticas 

públicas voltadas a sua efetiva inserção e estabelecimento. Essas variáveis 

incidem tanto no grau de constância quanto nas opções dos conteúdos 

adotados e ensinados. 

Não obstante, a partir do exame da atuação dos professores de filosofia 

das escolas da RMN – os objetivos, conteúdos, métodos e situações de ensino 

empregadas – e da análise documental dos Planos de Ensino do docente e dos 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das instituições participantes da 

pesquisa, concluímos que o formato assumido pela disciplina de filosofia na 

RMN contém suas especificidades e se desenha majoritariamente por meio das 

abordagens Histórica e Sistemática de ensino de filosofia. Conjuntamente, 

vimos que a disciplina de filosofia no Ensino Médio se dispõe como as demais 

disciplinas do currículo, se limitando a repassar e reproduzir conhecimentos 

inertes e acabados, bem como concepções e verdades absolutas que 

inviabilizam o processo de ação e reflexão do homem sobre o mundo e sobre 
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sua própria existência. Com esse rumo, a filosofia recusa seu papel de 

subsidiar o adolescente para que ele tenha uma experiência do refletir 

filosófico, como via de acesso ao sentido de sua existência no contexto da 

existência humana em geral.  

Os dois modos de compreender a natureza do conhecimento filosófico e 

seu ensino têm convivido simultaneamente no Ensino Médio potiguar, e 

justificam-se a partir dos fatores detalhados no quinto capítulo deste trabalho.  

Todavia, é preciso superar suas deficiências por meios de uma síntese que as 

leve além. Logo, acreditamos que não se trata de ignorar a história da filosofia 

ou a sistematização do conhecimento filosófico, e sim, de rever os modelos em 

vigência, categóricos e canônicos, cujas ênfases na informação sobre vida, 

obra e sistemas de pensamento em detrimento da reflexão e exercício crítico, 

promovem, intencionalmente ou não, uma dicotomia entre aprender filosofia e 

filosofar.  

Essas posições diferenciadas pautam, nos anos após o retorno da 

obrigatoriedade da disciplina, o debate em torno dos conteúdos programáticos 

de filosofia no Ensino Médio, havendo assim: os que excluem a história da 

filosofia e aqueles que se orientam por ela. Ora, para nós essa dicotomia não 

faz sentido, pois pensamos que todo professor de filosofia pode elaborar um 

programa e estratégias que permitam a mediação entre as questões dos 

alunos e a tradição filosófica. Seguindo Merleau-Ponty, “História da filosofia e 

filosofia não são separáveis”, portanto, a problemática não reside em utilizar a 

história da filosofia e o conhecimento filosófico sistematizado, mas em nos 

questionarmos sobre o sentido que esses conteúdos têm no presente, 

objetivando o alcance de uma filosofia menos falada e mais vivida.  

Trata-se de possibilitar ao aluno verificar que os conceitos, temas e 

textos filosóficos têm também a implicação na vida cotidiana de quem se 

depara com eles, pois sabemos ainda que o diálogo crítico com a tradição é 

uma das formas de filosofar-se ao longo da história, já que nem sempre as 

nossas incertezas são resolvidas de forma exclusivamente solitária, mas 

também por meio do diálogo, uma discussão com o que de melhor a filosofia 

nos oferece: os textos clássicos.  
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Em face do exposto, auxiliados pelo referencial bibliográfico desta 

investigação elencamos alguns elementos que entendemos que levam as 

abordagens Histórica e Sistemática a se configurarem como posições 

extremadas, que desconsideram a disciplina de filosofia numa perspectiva de 

formação para a vivência social, cultural e política – colocando-as num patamar 

restrito de Ensino de Filosofia, privando-as da possibilidade de também ensinar 

a filosofar:  

a) a lógica da explicação decorrente da história da filosofia e da 

sistematização do conhecimento filosófico pode levar aquele que 

aprende a renunciar os seus pontos de vista; 

b) a valorização demasiada do conhecimento oriundo da produção 

filosófica sem nenhuma construção de um elo com a realidade do 

discente redunda em mera erudição; 

c) uma programação pautada restritamente na história da filosofia e na 

sistematização do conhecimento filosófico, pode se transformar num 

mero menu filosófico, onde o aluno irá lê-lo, mas não se apropriar dele; 

d) o risco de se cair num ensino enciclopédico no qual os jovens 

aprendem os sistemas filosóficos, seus princípios doutrinários e as 

críticas a esses sistemas; 

e) essas abordagens amiúde são desconectadas das determinações 

históricas que as informam. 

Entendemos ser possível articular as duas formas de compreender a 

natureza do conhecimento filosófico e seu ensino – bem como as demais, não 

encontradas na realidade desta pesquisa, mas apresentadas na dissertação – 

no sentido de que todas façam parte de uma metodologia do Ensino de 

Filosofia na RMN, e, porque não, do RN. Assim, não faz sentido preconizarmos 

o método, bem como hostilizarmos dado método, pois devemos considerar que 

a opção metodológica do professor ou da professora é volúvel, e supõe 

pressupostos sobre a própria filosofia da maneira como ele ou ela a afirma, 

além dos sentidos de ensiná-la e aprendê-la. No entanto, devemos considerar 

que a disciplina de filosofia, sobretudo no Ensino Médio, carrega em si a 
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oportunidade de desenvolver no homem sua estrutura cognitiva e intelectual, e 

tal possiblidade não pode ser ignorada, sob o risco de sermos extremistas e 

negligentes. 

 Compreendemos que não podemos prescindir da contribuição que o 

Ensino de Filosofia no nível médio pode dar no que tange ao esclarecimento19 

e à formação da consciência crítica do aluno. O que se visa é subsidiar o 

estudante, pretendendo à conquista do exercício de uma reflexão capaz de 

assegurar-lhe uma compreensão mais segura dos sentidos, conceitos e 

valorativos que norteiam a sua existência, sem descontextualizá-la perante as 

condições históricas onde ela se desenrola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 O sentido do retorno da filosofia ao Ensino Médio remete ao ideal pedagógico kantiano 

(aufklärung), isto é, ao auxílio da superação da menoridade. 
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CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que o pesquisador Frederico Affonso de 

Araújo Medeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa 

de Pós-graduação em Educação, vai desenvolver o seu projeto de pesquisa 

Análise do Panorama de Reintrodução da Filosofia nas Escolas da Região 

Metropolitana de Natal, que está sob a orientação do Professor Dr. Lucrécio 

Araújo de Sá Júnior, cujo objetivo é investigar as situações de ensino acerca da 

disciplina de filosofia nas escolas públicas e privadas em Natal/RN, almejando 

entender quais são os fundamentos utilizados pelos docentes nas suas práticas 

e planejamento educacional. 

 

 

 

Natal, 04 de abril de 2014. 
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