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Resumo: Este artigo discute a filosofia como disciplina escolar do Ensino Médio baseado nas orientações da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1999, do PCN+ Ensino Médio e do Referencial Curricular 

do Rio Grande do Sul para compor a Base Nacional Comum curricular. Expõe resultados parciais da análise 

documental que embasará a pesquisa de dissertação do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade de Passo Fundo/RS. O estudo foi motivado pela constatação de que não há definição 

de conteúdos mínimos, o que tem desqualificado o ensino filosofia nas escolas secundárias após o decreto de sua 

obrigatoriedade. A confusão conceitual que relega a filosofia à transversalidade ou às práticas do senso comum 

precisa ser superada pelo resgate de fundamentos epistemológicos que propiciem a adequação do planejamento 

de um currículo mínimo capaz de identificar a filosofia como saber erudito a partir de sua base nacional comum. 
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 Este estudo apresenta resultados parciais de uma análise documental acerca dos 

currículos de filosofia para o Ensino Médio em nossa pesquisa de dissertação, tendo por 

objetivo obter referenciais para a escolha dos conteúdos programáticos. Desde 1996, com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, a filosofia é citada como conhecimento a ser inserido 

na transversalidade da formação para a cidadania. Porém, somente em 02 de junho de 2008, a 

Lei 11.684 decretou a obrigatoriedade das disciplinas de filosofia e sociologia em todas as 

séries do Ensino Médio em meio a polêmicas quanto a sua natureza e finalidades. 

Há quase uma década a filosofia entra nos currículos escolares do Ensino Médio como 

disciplina obrigatória, permanecendo confusões conceituais e metodológicas que distanciam 

os propósitos de sua aplicação. Tendo em vista o tensionamento criado entre a filosofia como 

disciplina escolar e tema transversal, o que tem contribuído para a indefinição de suas bases 

epistemológicas na educação básica, esta pesquisa analisa os documentos que orientam a 

composição curricular, confrontando a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1999 
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com o recente PCN+ Ensino Médio e o Referencial Curricular do Rio Grande do Sul, com a 

intenção de catalogar os conteúdos e as competências almejadas. 

 Parece-nos que as metas educacionais das escolas brasileiras estejam aquém das 

necessárias para garantir a formação cidadã conforme prevê a LDB. Nem a filosofia tem dado 

conta de tornar as pessoas autônomas, livres e críticas, a começar pelas deficiências nas 

programações curriculares que refletem na atuação docente. Um dos problemas, a nosso ver, 

diz respeito à ênfase ao desenvolvimento de competências sem o aporte teórico dos conteúdos 

programáticos. Currículos sem direcionamentos abrem precedentes para que qualquer 

abordagem seja aceita como ensino de filosofia, comprometendo as experiências de reflexão 

filosófica na formação da identidade do ser humano, seja nos processos emancipatórios a 

partir das vivências políticas em sala de aula, seja no aprendizado de conteúdos da filosofia 

clássica. O desenvolvimento da capacidade de percepção das relações sociais, da cultura e do 

universo empírico jamais será aprimorado pelo espontaneísmo, ainda que o senso comum 

possa ser tomado como ponto de partida para adentrar em esferas mais elevadas de erudição. 

Logo, os pressupostos teóricos e metodológicos precisam estar alinhados ao discurso 

sistemático da filosofia para alcançar a experiência com o conhecimento. 

 Garantir a atuação de docentes com formação específica é outro desafio posto à 

qualidade do ensino de filosofia no nível médio, uma vez que a prática docente é a mediação 

da atividade construtiva do conhecimento por parte do/a estudante. Além da necessidade de 

definir conteúdos prioritários para a base curricular da disciplina de filosofia no território 

nacional, as políticas educacionais precisariam ser mais criteriosas no sentido de assegurar a 

presença de docentes com formação específica. Não havendo formação condizente, a cátedra 

será afetada pela carência de suporte teórico e didático. 

 

1 Os objetivos do ensino de filosofia no nível médio previstos pela legislação 

 

 A formação crítica e autônoma, capaz de conferir a cada estudante o pleno exercício 

da cidadania como algo a ser construído no cotidiano das práticas sociais e políticas, é a tarefa 

grandiosa almejada pela obrigatoriedade da filosofia nos currículos escolares. Na medida em 

que o ensino de filosofia é visto como um lócus privilegiado na busca de sentido na formação 

da subjetividade e no âmbito do conhecimento, “[...] o ensino da Filosofia no Ensino Médio 

não pode ser visto como se se tratasse apenas de instruir os alunos numa suposta habilidade 

técnica nem de levá-los a se apropriarem de um acervo de informações eruditas.” (HORN, 

2009, p. 10) Isso tem a ver com a conquista de habilidades mediante experiências reflexivas 
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articuladas com o conhecimento erudito, das especificidades pedagógicas dentro de uma 

proposta curricular que transcenda a abordagem transversal de identificação dos conteúdos 

filosóficos implícitos em outras áreas do saber. Por isso a recusa de enfraquecer a proposta 

curricular sob a justificativa de que a filosofia pressupõe atividade transversal por natureza. 

 Dado que a filosofia incide numa práxis, desde sua origem grega reconhecida pela 

academia, as atividades de ensino e aprendizagem demandam o esforço de articulação 

consistente entre os conteúdos e os métodos de intervenção para que a abordagem teórica 

permita atualizar os conceitos, incorporando as vivências concretas e atribuindo novos 

sentidos ao cotidiano e também ao aprendizado pela reelaboração desses conceitos. 

 

Praticar o processo puro, a partir de um debate supostamente originário, é desconhecer 

a historicidade do próprio processo. Só podemos aprender a pensar, pensando, mas, 

para nós, pensar implica retomar aquilo que é resultante do já pensado. Esta é a 

justificativa e a significação mais profunda do diálogo com os pensadores que nos 

antecederam no tempo e com aqueles que convivem conosco num mesmo espaço 

social, na contemporaneidade. (HORN, 2009, p. 10) 

 

 O estudo da história da filosofia é um dos conteúdos previstos pela legislação. Porém, 

o resgate histórico não pode encerrar a retomada cronológica dos fatos que influenciaram o 

pensamento filosófico. Implica reviver a Paidéia grega na prática filosófica, apostando numa 

pedagogia de formação para a cidadania, em consonância com o previsto pela LDB, de 

desenvolver competências de criatividade e pensamento crítico como princípios basilares aos 

processos emancipatórios. 

 

1.1 Os propósitos do ensino de filosofia segundo a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 

 

Na perspectiva de discutir a institucionalização da filosofia no Ensino Médio, 

retomamos da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 os objetivos principais para a educação de 

nível médio: a formação para a cidadania e a qualificação profissional. Em seu artigo 36, a 

LDB determina que o/a estudante tenha “domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 

Sociologia necessários ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1999, p. 46) Contudo, a referida 

LDBEN, atualizada, em 2014 acrescenta que “[...] serão incluídas a filosofia e a sociologia 

como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio” (BRASIL, 2014, p.24).  

Em conformidade com a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

reforçam a necessidade de reorganizar os currículos de modo a contemplar os conhecimentos 



4 
 

filosóficos e sociológicos para o Ensino Médio, com a finalidade de responder às inquietações 

das juventudes frente aos significados dados às diferentes vivências (BRASIL, 2013, p. 143). 

Dentre os pressupostos teóricos e metodológicos, Horn (2009, p. 15) entende que os 

conhecimentos filosóficos necessários ao exercício da cidadania, previstos pela LDB, 

implicam na análise conceitual de currículo e da transposição de conteúdos com base nas 

categorias de diálogo problematizador, práxis filosófica, formação histórica e social e 

ressignificação das experiências subjetivas do alunado. A mediação praxiológica atribui o 

caráter transversal da filosofia em razão dos sentidos que referem aos conteúdos, isto é, o 

diálogo problematizador na prática filosófica visa ressignificar as experiências da juventude 

estudantil, bem como em apropriar-se das teorias clássicas. 

No tocante ao currículo há necessidade de especificar os conteúdos programáticos para 

evitar a descaracterização do ensino de filosofia, especialmente pelo estudo da tradição e de 

seus principais conceitos. Enquanto práxis, sua acepção dialética tem na polis a definição da 

prática, o exercício político na conquista da cidadania. No sentido de ressignificação das 

experiências cotidianas, os conteúdos filosóficos servem de base epistemológica na medida 

em que são confrontados com o senso comum e resultam em novos conhecimentos.  

Visando a formação mais geral da juventude de preparar para a vida, capacitar para a 

cidadania e o aprendizado permanente, a LDB 9.304/96 estabelece o Ensino Médio como 

etapa conclusiva de Educação Básica e não somente como requisito de preparação ao 

vestibular e/ou formação profissionalizante. Nessa perspectiva, espera-se que a filosofia 

ofereça instrumentos que capacitem para o exercício pleno da cidadania pela participação 

política e no reconhecimento dos direitos e deveres inerentes à vida em sociedade. Sendo 

diferenciados os objetivos do ensino da filosofia no nível médio e superior, há necessidade de 

uma abordagem adequada, dinâmica e problematizante para o ensino médio, diferenciada da 

produção de filosofia prevista para o ensino superior. Os conteúdos devem partir de temas de 

interesse geral, de problemas recorrentes da História da Filosofia, sem fragmentar-se num 

mosaico de filósofos e ideias.  

 

1.2 As orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1999 

 

Convém considerar que no ano de 1999 a filosofia não era disciplina obrigatória no 

Ensino Médio. Todavia, o PCN busca adequar-se ao novo olhar da LDB de integrar o Ensino 

Médio na etapa do processo educacional considerado básico para o exercício da cidadania, ao 

acesso às atividades produtivas, ao prosseguimento nos níveis mais elevados e complexos de 
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educação e ao desenvolvimento pessoal. Desde então, a educação escolar vincula-se ao 

trabalho e à prática social, de modo a desenvolver valores e competências, incluindo a 

formação ética, a autonomia intelectual, o pensamento crítico e conhecimentos básicos 

inerentes ao aprimoramento profissional na sociedade tecnológica (BRASIL, 1999, p. 21-22). 

Na sequência o documento examina as inovações na modalidade do Ensino Médio, a 

centralidade do conhecimento posta na aquisição de competências básicas para o exercício da 

cidadania e para o desenvolvimento das atividades profissionais e não mais no ensino 

profissionalizante. Dentre as competências, cita a capacidade de abstração, de sistematização, 

de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, de conviver com ideias 

divergentes, de trabalhar em equipe, de disposição para aceitar críticas e para o risco, de saber 

comunicar-se e de buscar novos saberes. Estas competências são condições para o exercício 

da cidadania numa sociedade democrática, incidindo a esfera social, cultural e política. 

Ao tratar da reforma curricular e a organização do Ensino Médio, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais discutem o currículo na perspectiva da cidadania democrática, cujos 

conteúdos devem contemplar o desenvolvimento de competências relativas à vida em 

sociedade, à atividade produtiva e à experiência subjetiva, de modo a aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser a partir de três áreas: Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Por fim, a Interdisciplinaridade e Contextualização. 

 Na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias sugere-se a abordagem filosófica 

como conhecimento capaz de gerar respostas adequadas aos problemas atuais e emergentes 

pela formação de consciências críticas e criativas, associadas à produção histórica dos direitos 

e deveres e à aquisição da consciência cívica e social. Embora a filosofia seja requisitada para 

contribuir na formação cidadã enquanto práxis, no tópico das humanidades o PCN destaca o 

aprender a conhecer como base para qualificar o fazer, o conviver e o ser, atribuindo à 

filosofia o princípio de caráter epistemológico. Dessa forma, o PCN sugere a organização de 

currículos em que os conteúdos estejam articulados às competências, defendendo que somente 

há aprendizado na apropriação e transposição de conhecimentos para novas situações e não na 

memorização teórica (BRASIL, 1999, p. 289). 

 Os documentos oficiais reconhecem o aspecto dialético da filosofia em sua tarefa de 

mostrar os contra-argumentos, o que normalmente vem a ser reprimido pelos autoritarismos. 

Por isso as escolas que ensinavam filosofia antes da Ditadura Militar no Brasil foram 

obrigadas a suprimi-las de seus currículos. Entrementes, a filosofia retorna aos poucos ainda 

durante o período de repressão política e entra na LDB de 1996 pela interdisciplinaridade.  
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1.3 O que definem os Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio 

 

O PCN+ Ensino Médio apresenta o ser, o conhecer e o agir como os três conceitos 

estruturantes para os currículos de filosofia no Ensino Médio, articulados às competências de 

Representação e Comunicação, Investigação e Compreensão e Contextualização 

Sociocultural
2
. Na competência de Representação e Comunicação, o PCN+ Ensino Médio 

propõe o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e argumentação. A 

interdisciplinaridade aparece na competência de Investigação e Compreensão e a centralidade 

da competência de Contextualização Sociocultural está no exercício da cidadania, na visão 

holística do mundo, na análise da ciência, na atividade dialética de ressignificação dos 

conceitos na relação sujeito e abstrato. Por sua vez, os eixos temáticos abarcam as relações de 

poder e democracia, a construção do sujeito moral e as bases epistemológicas da filosofia. 

A dimensão praxiológica perpassa os componentes curriculares em seus conteúdos e 

conceitos estruturantes, sugerindo que a transposição teórica abra espaço para o logos, o uso 

público da palavra, no desenvolvimento das competências. O conceito de ser engloba 

conteúdos relativos ao entorno sociopolítico, histórico e cultural, abstraídos das relações de 

poder e democracia. Dentre os conteúdos citamos a democracia grega, a democracia direta e 

sociedade civil, democracia contemporânea (ideais liberais, socialismo e cidadania) e a 

antidemocracia (totalitarismos e fundamentalismos). No campo do conhecer, o PCN+ Ensino 

Médio situa a filosofia às demais áreas do conhecimento como o senso comum e os mitos, a 

ciência e a tecnologia, a bioética e a estética. O eixo temático do agir compreende a 

construção do sujeito moral como autonomia e liberdade, formas de alienação moral 

(individualismo e cultura de massas) e ética e política (público e privado, direitos e deveres). 

De acordo com a LDB, o PCN+ Ensino Médio preconiza o desenvolvimento de 

competências para o bem pensar e o bem agir como requisito para conviver em meio à 

complexidade que envolve o conhecimento e a vida em sociedade. 

   

Mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou identificar símbolos, estar 

formado para a vida, num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão 

difíceis contradições, significa saber se informar, se comunicar, argumentar, 

compreender e agir, enfrentar problemas de qualquer natureza, participar socialmente, 

de forma prática e solidária, ser capaz de elaborar críticas ou propostas e, 

especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado. (BRASIL, 2002, p. 

10) 

                                                           
2
 Neste tópico retomamos a síntese elaborada pela profª Carina Tonietto para o Seminário Interdisciplinar de 

Filosofia e Sociologia oferecido pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Universidade de 

Passo Fundo, no primeiro semestre do ano de 2015. 
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 Identificar o ponto de partida e o ponto de chegada é indispensável na escolha dos 

conteúdos, de modo a garantir coerência aos currículos com o ensino de filosofia conforme 

previsto pela legislação brasileira. Embora a filosofia partilhe alguns de seus temas com as 

Ciências Humanas e Naturais, sua organização como disciplina é necessária para reconhecer 

as especificidades que a caracterizam como conhecimento e para orientar o aprendizado. Há 

habilidades e competências cujo desenvolvimento requer rigor conceitual e metodológico que 

não seria possível apreciar apenas pelo viés interdisciplinar de temas comuns a outras áreas do 

saber. A interdisciplinaridade caracteriza-se pela mobilização dos múltiplos conhecimentos e 

competências particulares a cada disciplina, com vistas a desenvolver a autonomia intelectual 

de cada estudante. Por isso a filosofia não pode ser reduzida a temas transversais ainda que 

haja aproximações identitárias com outras disciplinas das Ciências Humanas, pois as áreas do 

conhecimento se definem pelo estudo de suas linguagens específicas e a filosofia diferencia-

se das demais pelo caráter praxiológico do filosofar. 

  

1.4  Referencial Curricular do Rio Grande do Sul: competências e conceitos 

 

Dentre as competências a serem desenvolvidas no ensino médio são citadas a 

capacidade de interagir diante das contradições que envolvem as relações humanas num 

mundo marcado por rápidas transformações, formando sujeitos habilitados a atualizar 

informações, interpretar fatos sociais, comunicar, argumentar, compreender a realidade, agir e 

enfrentar problemas. A sociedade do século XXI espera que a escola contribua na educação 

de cidadãos e cidadãs para que tenham uma atitude permanente de aprendizado, que sejam 

propositivos e participem da vida social e política. E estas competências têm relação direta 

com as especificidades da filosofia. 

Nessa perspectiva, a legislação que orienta os currículos preconiza o desenvolvimento 

de competências e não o acúmulo de informações. Sugerem que os conteúdos estejam 

alinhados à vivência dos/as estudantes em seus contextos culturais, éticos e sociais.  

 
Além de favorecer a integração das várias áreas de conhecimento, a Filosofia pode dar 

uma contribuição específica para esse novo ensino médio, na medida em que seu pa-

pel no desenvolvimento da autonomia, da capacidade crítica e na formação ética está 

ligado diretamente à sua natureza argumentativa e à sua tradição histórica. Cabe à Fi-

losofia a capacidade de análise, de reconstrução racional e de crítica, a partir da com-

preensão de que tomar posições diante de textos e argumentos propostos de qualquer 

tipo e emitir juízos acerca deles é um pressuposto indispensável para o exercício da 

cidadania. (SEDUC-RS, 2009, p. 117)  
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A própria LDB (Art. 36 §1º, inciso III) reconhece a importância da filosofia nos 

processos de formação cidadã. Sob vários aspectos, a legislação concede centralidade à 

filosofia, subentendendo a necessidade de dinamizá-la nas escolas de Ensino Médio.  

 

[...] as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio (RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3, 

de 26 de JUNHO de 1998) postulam três tipos de princípios tradicionais da Filosofia – 

estéticos, políticos e éticos –, os quais, associados respectivamente à sensibilidade, à igualdade 

e à identidade, deverão nortear a prática pedagógica das escolas e dos sistemas de ensino. 

(SEDUC-RS, 2009, p. 117-118)  

 

Semelhante às demais disciplinas previstas para o ensino médio, as orientações 

curriculares para o ensino de filosofia não constituem programas fechados de conteúdos 

obrigatórios. Indicam conhecimentos e competências pertinentes a cada etapa do ensino 

médio, de modo que a escola possa expressar os seus objetivos e metas. Em relação às 

habilidades e às competências a serem desenvolvidas em filosofia, os documentos estudados 

sugerem o aprender a filosofar, remetendo à ideia de aprendizagem. Privilegiando a filosofia 

como atividade, os/as estudantes serão capazes de dialogar com os textos clássicos e com a 

História da Filosofia. Por isso a abordagem dos problemas deve vir acompanhada de uma 

fundamentação teórica para a compreensão e análise das questões.   

De acordo com os Referenciais Curriculares do Rio Grande do Sul, as principais 

competências a serem desenvolvidas no ensino de filosofia abrangem os eixos de 

representação e comunicação, investigação e compreensão, contextualização sociocultural, 

subdivididos em temas estruturadores de linguagens, teoria do conhecimento e filosofia 

política. No campo das linguagens pretende-se produzir sentido para toda e qualquer 

formulação do intelecto humano, objetivando o desenvolvimento de habilidades de interação 

com o conhecimento, por meio do acesso, organização e sistematização. Neste primeiro eixo 

de estudos estão previstos temas que incluem conceituação de Filosofia, História da Filosofia, 

Ética, Lógica e Argumentação. Para o segundo eixo, os Referenciais Curriculares propõem a 

teoria do conhecimento a partir de conteúdos relacionados à Filosofia da Ciência, problemas 

da cultura científico-tecnológica e questões de Metafísica. Por fim, o terceiro eixo está 

relacionado à Filosofia Política, Estética e Tópicos de Ética aplicada à cidadania.  

 
As aulas de Filosofia devem estar focadas no desenvolvimento das capacidades de: (1) ler 

textos filosóficos de modo significativo; (2) ler, de modo filosófico, textos de diferentes 

estruturas e registros; (3) elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; e 4) 

debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição face 

a argumentos mais consistentes.(SEDUC-RS, 2009, p. 119) 
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Os Referenciais Curriculares do Rio Grande do Sul sugerem que os textos filosóficos 

sejam inseridos de modo reflexivo e analítico, a fim de identificar as ideias centrais e a 

articulação argumentativa. As leituras de textos de diferentes estruturas e registros 

pressupõem um exercício filosófico mais aprofundado, com vistas à interdisciplinaridade, 

sendo que a produção textual e a expressão oral são previstas no currículo de filosofia para 

desenvolver habilidades de escrita e diálogo, organização do pensamento, argumentação e 

sistematização do que foi apreendido de modo reflexivo. Através do diálogo a filosofia torna-

se uma atividade intersubjetiva de construção do conhecimento, além de mobilizar afetos, 

emoções e relações com seus pares. 

As experiências de investigação visam subsidiar os/as estudantes a desenvolver 

habilidades de intervenção no mundo real (relação entre sujeito e objeto), apontando para a 

interdisciplinaridade, com base em conhecimentos científicos, artísticos e culturais. Já no 

enfoque da Filosofia Política, os Referencias Curriculares direcionam para a contextualização 

sociocultural.  Refere-se à diversidade, “[...] à constituição dos diferentes significados que 

saberes de ordem variada podem assumir em diversos contextos sociais.” (SEDUC-RS, 2009, 

p. 121). A transposição da contextualização sociocultural para a disciplina de filosofia se 

resume através da competência de “Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano 

de sua origem específica quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sociopo-

lítico, histórico-cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica” (SEDUC-RS, 

2009, p. 121). 

Baseados em textos filosóficos, os debates em sala de aula precisam adequar os 

problemas aos principais conceitos e pensadores da tradição. É preciso desenvolver as 

habilidades hermenêuticas, situando conhecimentos filosóficos ao entorno sociocultural 

dos/as estudantes, numa relação dialética entre o abstrato e o concreto, assim como aprender a 

resolver problemas, encontrar uma solução sensata, ainda que provisória. A problematização 

amplia horizontes de possibilidades, evidencia outros problemas correlatos de causa ou 

consequência, em contraponto às teorias e soluções tradicionais.  

A qualidade da educação na escola pública depende da elaboração do programa de 

ensino de cada disciplina e das condições que viabilizam sua aplicação. No caso da filosofia, 

os Referenciais Curriculares do Rio Grande do Sul postulam habilidades de leitura, escrita e 

resolução de problemas, tendo como conceitos estruturadores as relações sociais, identidades, 

trabalho, poder e dominação, cultura e ética, com base nos conceitos de ser, conhecimento e 

ação, específicos da filosofia. 
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No conceito estruturante de conhecimento, o Referencial Curricular sugere a educação 

para o pensar, o estudo das diversas formas de apreensão do real (mito, religião, senso 

comum, ciência e filosofia), com subtemas relacionados à teoria do conhecimento (noções 

conceituais, potencialidades e limites do conhecimento, racionalismo/empirismo, 

idealismo/realismo,), à argumentação e lógica (validade/verdade, indução/dedução, falácias, 

retórica e arte de persuasão),  Filosofia da Ciência, problemas da cultura científico-

tecnólogica e a Filosofia como um campo do saber. O conceito estruturante ação abrange as 

áreas de ética, antropologia, estética e política, a fim de desenvolver a autonomia intelectual e 

a construção da cidadania, o senso crítico, compreender as relações de poder, a moral/valores, 

a arte, a democracia, a cultura, a liberdade e direitos humanos. A questão sobre o ser retorna 

como conceito estruturante sugerido para o ensino de filosofia, com reflexões sobre ontologia 

e metafísica e temas relacionados à liberdade e determinismo, finitude/infinitude, sentido da 

vida e a existência de Deus. 

Enquanto estratégias para a ação docente, o Referencial Curricular orienta a adoção 

de procedimentos didáticos que aproximem conteúdos e competências. O/a professor/a 

assume o papel de mediação na construção do conhecimento que se dá de forma colaborativa 

entre docentes e discentes. A metodologia indicada para a filosofia no ensino médio está 

centrada no diálogo, a partir da apresentação de situações-problemas, dilemas, paradoxos, 

estudos de caso e outras estratégias de problematização. O Referencial Curricular coloca a 

interdisciplinaridade como uma especificidade da filosofia, objetivando dialogar com as 

outras disciplinas. O risco que se corre, nesse caso, é o de dissolver a filosofia nos temas 

transversais, descaracterizando-a enquanto uma área específica do saber. 

 

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 

 Ante as confusões conceituais e práticas que envolvem a filosofia no Ensino Médio, 

este estudo vem reafirmar a necessidade de implementá-la como disciplina, dado o acervo de 

conteúdos específicos da filosofia clássica e suas peculiaridades metodológicas. Ainda que 

alguns temas filosóficos sejam tratados por outras disciplinas, a aquisição da competência do 

filosofar pressupõe a colocação adequada dos problemas e menos em sua resolução, assim 

como enfatiza o pensamento crítico e as habilidades de raciocínio e argumentação. 

 O exercício dialético do filosofar tem por finalidade vislumbrar novos conhecimentos 

e perplexidades. Definir o que é a filosofia no Ensino Médio é condição para reconhecer as 

atividades que possam ser categorizadas como filosóficas, sendo que ainda não foi dada a 
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devida atenção a estes fundamentos epistemológicos, o que tem dificultado na escolha dos 

conteúdos programáticos e na organização curricular. Em linhas gerais, o PCN+ Ensino 

Médio compreende a filosofia como “[...] uma reflexão crítica a respeito do conhecimento e 

da ação, a partir da análise dos pressupostos do pensar e do agir e, portanto, como 

fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas.” (BRASIL, 2002, p. 44) 

 A efetivação da disciplina de filosofia como componente curricular depende da 

observância da prática docente quanto a sua natureza e finalidades, remetendo à necessidade 

de formação específica. Depois de uma década da obrigatoriedade, assistimos à precariedade 

do ensino de filosofia devido à ausência de docentes instruídos no exercício do filosofar 

atuando nesta disciplina, sendo infiéis à filosofia na elaboração curricular. 

 O que diferencia a filosofia das demais disciplinas é a criação de conceitos a partir das 

características fundamentais do filosofar que aproxima os saberes clássicos da ressignificação 

das experiências cotidianas das juventudes estudantis. Outro aspecto é a revisão de valores 

proveniente da discussão dos fins últimos da razão e das ações humanas, assim como o exame 

dos problemas sob a perspectiva do conjunto, distinguindo e comparando as diversas formas 

de apreensão do real e não apenas das particularidades dos objetos, como o faz a ciência. 

 Questões ficam em aberto na LDB 9.394/96 sobre a organização curricular quanto aos 

conhecimentos específicos, ao conceito de filosofia, à concepção de cidadania, aos conteúdos 

prioritários e à contribuição da filosofia na interdisciplinaridade. Dadas as deficiências do 

ensino de filosofia, como a ausência de docentes com formação específica, estas confusões 

tendem a reproduzir estratégias de abordagens distanciadas dos propósitos da filosofia. Com o 

objetivo de materializar a proposta da LDB, os PCN, o PCN+ Ensino Médio e o Referencial 

Curricular do RS foram delineando referenciais mais palpáveis, permanecendo a necessidade 

de fomentar pesquisas que enfrentem a temática em seu sentido teórico e prático. 
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