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Introdução
O gênero curricular escolar básico é o “disciplinar”. Uma disciplina 
não é uma unidade contida em si mesma e sim linhas, dimensões 
abertas da curiosidade humana. 

“Interdisciplinar” designa um tipo de abordagem: duas, três, ou mais 
disciplinas são exigidas para dar conta de temas cuja natureza 
ultrapassa os limites de uma única. Exemplo: “O Capital”. 

O “interdisciplinar escolar” visa o ganho possível em narratividade 
curricular, mediante sensibilidade aos contextos de aprendizagem e 
subordinação a objetivos formacionais.  

O interdisciplinar que buscamos nada tem a ver com o diagnóstico 
que fala em “ação fragmentária, que divide o conhecimento em 
partes esfareladas”.

 O alvo de nossos estudos são, como ponto de partida,  os conceitos 
fundamentais que estão presentes em nossas redes conceituais e 
nas disciplinas escolares. O “transdisciplinar” (Piaget, 1970) tem uma 
história relativamente trágica.
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O transversal que queremos discutir nada tem a ver com  “tratamento transversal 
e integrado, permeando o currículo” que está no Artigo 10 da Resolução n. 2 
CNE/CEB de 2012: educação alimentar, ambiental, para o transito, para os idosos, 
para os direitos humanos.  

Qual a “racionalidade curricular” que cultivamos? Quais os critérios que usamos 
para a seleção de atividades e conteúdos? Como combinamos o “prazer” com a 
“realidade”?

• Um ponto de partida para o currículo de Filosofia: a valorização do cotidiano 
das aprendizagens escolares e a abordagem a partir de problemas que 
demandem a apropriação de instrumentos conceituais por parte do aluno.  

• A Filosofia é trabalhada como uma disciplina sui-generis, que se ocupa com 
problemas fundamentais, de inacabamento essencial, relacionada com 
progressivos níveis de autoconhecimento (no sentido filosófico dessa 
expressão). 
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“A Filosofia sempre teve conexões íntimas e duradouras com os resultados das ciências e 
das artes”. (Orientações Curriculares Nacionais)

Podemos ter um acordo sobre habilidades e conteúdos mínimos de Filosofia? Alguns são 
listados nas Orientações Curriculares. Mas a lista foi elaborada a partir dos currículos dos 
cursos de graduação. São pontos de referência e apoio. Cabe agora um trabalho de 
criação que contemple as possibilidades da Filosofia e as dinâmicas específicas do 
ensino médio brasileiro. 

A Filosofia não é a guardiã privilegiada da “consciência crítica”. Apresentar a Filosofia 
como promotora do pensamento crítico não mais a particulariza, pois todas as disciplinas 
escolares vêem-se na mesma situação e compromisso. Cada disciplina cumpre essa 
tarefa a partir de suas peculiaridades. O mesmo deve acontecer com a Filosofia.
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O planejamento curricular como um 
exercício de imaginação projetiva 



Grupo 1: Linguagens 
e suas tecnologias

Grupo 2: 
Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 
tecnologias

Grupo 3:  
Ciências Humanas e 

suas tecnologias

Conhecimentos de Língua 
Portuguesa 

Conhecimentos de 
Literatura 

Conhecimentos de Línguas 
Estrangeiras 

Conhecimentos de Artes 
Conhecimentos de 

Educação Física

Conhecimentos de 
Biologia 

Conhecimentos de Física 
Conhecimentos de 

Matemática 
Conhecimentos de 

Química

Conhecimentos de 
História 

Conhecimentos de 
Filosofia  

Conhecimentos de 
Geografia 

Conhecimentos de 
Sociologia

O quadro nas OCN



Linguagens Matemática Ciências da 
Natureza

Ciências 
Humanas

Língua Portuguesa; Biologia História;

Língua Materna, para 
populações indígenas; Fisica Geografia;

Língua Estrangeira 
moderna; Química Filosofia;

Arte: cênicas, plásticas 
e, obrigatoriamente, a 

musical. 
Sociologia.

Educação física

O quadro em 2102

Resolução n. 2 CNE/CEB de 2012



Art. 10. Em decorrência de legislação específica, são obrigatórios: 
I - Língua Espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora 
facultativa para o estudante (Lei nº 11.161/2005); 
II - Com tratamento transversal e integradamente, permeando todo o currículo, 
no âmbito dos demais componentes curriculares: educação alimentar e 
nutricional (Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da Educação Básica); 
processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a 
eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria (Lei nº 
10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso); Educação Ambiental (Lei nº 
9.795/99, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental); Educação 
para o Trânsito (Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro); 
Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, que institui o Programa 
Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3). 
!

(Resolução n. 2 CNE/CEB de 2012)



As variedades das tecnologias

Tecnologias das 
linguagens

Tecnologias das 
ciências da natureza 

Tecnologias das 
ciências humanas

racionalidade instrumental e outras (meios, fins, intenções, ações, 
processos, etc)

a escrita alfabética como tecnologia 
(o que é “digital”?)

sintaxe e semântica formal 
(do corpo, do visual, do 

sonoro, do tátil, do espaço, 
dos signos em gerais)

o complexo tecnológico-
industrial 

antropotécnicas 
fenomenologias 

análises 
cuidados de si



As variedades do conhecimento

quanto ao tipo!
de conhecimento

familiaridade!
(saber de algo)

habilidade!
(saber como fazer 

algo)

informação!
(saber que algo é o caso - conhecimento 

linguistico-proposicional)

quanto ao objeto 
de conhecimento

formal!
(sobre aspectos lógico-

sintáticos)

de si!
(autoconhecimento)

do outro!
(conhecimentos 

“empáticos”)
do mundo

quanto à 
estrutura do 

objeto

formal!
(lógica, matemática, 

etc)

material!
(coisas, processos, 

eventos, etc)

pragmático!
(interações humanas)

quanto à fonte de 
conhecimento percepção pensamento memória testemunho

quanto ao tipo de 
consciência 
envolvida

discriminativa reflexiva

 quanto à!
“publicidade”!

do conhecimento
implícito explícito



Disciplinas Conteúdos específicos da disciplina

1. Língua Portuguesa

2. Literatura

3. Língua Estrangeira

4. Artes

5. Educação Física

6. Biologia

7. Física

8. Química

9. Matemática

10. Geografia

11. História

12. Sociologia

13. Filosofia

13. Temas de “tratamento 
transversal e integrado”.

Disciplinas: “cada um por si…”



Disciplinas Conteúdos específicos da disciplina

1. Língua Portuguesa

2. Literatura

3. Língua Estrangeira

4. Artes

5. Educação Física

6. Biologia

7. Física

8. Química

9. Matemática

10. Geografia

11. História

12. Sociologia

13. Filosofia

13. Temas de “tratamento 
transversal e integrado”.

Disciplinas: “cada um por si…” e atravessadas pelos transversais da Resolução 02



Disciplinas Conteúdos específicos da 
disciplina

Aspectos reflexivos da 
disciplina

Temas exportados para a 
Filosofia

1. Língua Portuguesa

2. Literatura

3. Língua Estrangeira

4. Artes

5. Educação Física

6. Biologia

7. Física

8. Química

9. Matemática

10. Geografia

11. História

12. Sociologia

13. Filosofia por exemplo: temas de ontologia por exemplo: temas de metafilosofia

13. Temas de “tratamento 
transversal e integrado”.

Disciplinas: conteúdos, reflexão e exportação -  
O panorama, visto pela Filosofia



Disciplinas Conteúdos específicos Aspectos reflexivos da 
disciplina

Temas exportados para a  
Biologia

1. Língua Portuguesa

2. Literatura Relação entre literatura e 
sociedade.

Augusto dos Anjos e a 
influência da biologia

3. Língua Estrangeira

4. Artes

5. Educação Física

6. Biologia

7. Física

8. Química Química e vida A química explica a origem da 
vida?

9. Matemática

10. Geografia

11. História Fatores que “fazem” a 
história

“Germes e aço”

12. Sociologia

13. Filosofia Ideologia Há uma teoria da evolução de 
ideias?

13. Temas de “tratamento 
transversal e integrado”.

Disciplinas: conteúdos, reflexão e exportação - 1.2 -  
O panorama, visto pela Biologia



Disciplinas Conteúdos específicos da 
disciplina

Aspectos reflexivos da 
disciplina

Temas exportados para a !
Matemática

1. Língua Portuguesa sentença regras, normas a matemática tem 
sentenças?

2. Literatura

3. Língua Estrangeira

4. Artes

5. Educação Física

6. Biologia

7. Física

8. Química

9. Matemática

10. Geografia

11. História

12. Sociologia estudo de populações massa medir comportamentos com 
números

13. Filosofia

13. Temas de “tratamento 
transversal e integrado”.

Disciplinas: conteúdos, reflexão e exportação - 1.3 -  
O panorama, visto pela Matemática



Disciplinas Conteúdos específicos da 
disciplina

Aspectos reflexivos da 
disciplina

Temas trabalhados em 
conjunto !

1. Língua Portuguesa

2. Literatura

3. Língua Estrangeira

4. Artes

5. Educação Física

6. Biologia

7. Física

8. Química

9. Matemática

10. Geografia

11. História

12. Sociologia

13. Filosofia

13. Temas de “tratamento 
transversal e integrado”.

Disciplinas: conteúdos, reflexão e exportação -  
Rizomas



Aspectos reflexivos 
sinalizados pelo 
vocabulário do 

professor

Perguntas!
“exportadas” para a 

aula de Filosofia/e/ou 
outra

Tópicos na aula de 
Filosofia, com ênfase 

em “conceitos!
instrumentais”.

1. Língua Portuguesa

signo, sistema, linguagem, 
morfologia, sintaxe, semântica, 

pragmática, usos de 
linguagem, regra, norma, 
proposição, convenção, 

ambiguidade, vagueza, forma, 
matéria, código, gramática, 

metalinguagem!

A sintaxe do português tem 
algo a ver com outras 

sintaxes? O mistério do 
desaparecimento das palavras. 

Diferença entre linguagem 
animal e humana. A escrita é 

uma tecnologia?

Noções básicas de Filosofia 
da Linguagem, Semiótica e !

Antropologia. O que é 
conceito? O que é 

tecnologia? O que é 
conhecimento?

2. Literatura
arte, valor, estética, critério, 

convenção, valor, gosto, 
ficção, verdade, realidade

O que é arte? É possível 
dizer que um texto é melhor 

do que outro? Gosto se 
discute?

Tópicos de Filosofia da!
Arte. Compreensão e 

conhecimento. Sentido e 
referência. Expressão.

3. Língua estrangeira
proposição, pensamento, 

ideia, informação, identidade, 
diferença, cultura

Como se relaciona a 
linguagem com o 

pensamento. A tradução é 
traição?

Tópicos de Filosofia da 
Linguagem: proposição. 

Disciplinas: conteúdos, reflexão e exportação - 2 - 



4. Artes

representação, percepção, 
código, canal, mensagem, 
representação, intenção, 

ideia, valor, crença, narrativa, 
convenção, subjetividade, 

objetividade,

!
Como funciona a percepção? 

Gosto se discute? Beleza 
tem objetividade?

Tópicos básicos de filosofia a 
arte.

5. Educação !
Fisica

corpo, lazer, expressão, 
competição, regra, 

julgamento,convenção, 
norma,

Como um equipamento 
eletrônico pode ligar-se ao 

cérebro e receber ordens da 
mente?!

Conceitos e relações entre 
corpo, alma, espirito, mente.

Tópicos básicos de Filosofia 
da Mente. Tópicos de Ética.

6. Biologia

explicação, compreensão!
teoria, lei, hipótese, conceito, 
método, experimento, prova, 

crença, certeza, verdade, 
indução, dedução, realidade, 
fato, substancia, propriedade, 

relação, probabilidade , 
finalidade, 

O que é uma explicação?!
O que é vida? Formas de 
consciência e linguagem 

animais. !
O papel da ciência na vida, 

alfabetização científica, 
teoria da evolução, criação. 

Tudo é relativo?

Tópicos básicos de Filosofia 
da Ciência e Epistemologia.!

A relação entre conceitos 
teóricos e cotidianos. 

Opinião, crença, 
conhecimento, verdade, 
certeza, ceticismo, etc.

Disciplinas: conteúdos, reflexão e exportação - 3 - 



7. Física

explicação, compreensão,!
teoria, lei, hipótese, conceito, 
método, experimento, prova, 

crença, certeza, verdade, 
regularidade, indução, dedução, 

realidade, fato, substancia, 
propriedade, relação, 

probabilidade,

O que é teoria? O que é 
explicar? O!que é uma lei da 

natureza? 

Tópicos básicos de Filosofia 
da Ciência e Epistemologia.!

A relação entre conceitos 
teóricos e cotidianos. Opinião, 

crença, conhecimento, 
verdade, certeza, etc.

8. Química

explicação, compreensão!
teoria, lei, hipótese, conceito, 
método, experimento, prova, 

crença, certeza, verdade, 
regularidade, indução, dedução, 

realidade, fato, substancia, 
propriedade, relação, 

probabilidade,

O papel da ciência na vida, 
alfabetização científica, 

Tópicos básicos de Filosofia 
da Ciência e Epistemologia.!

A relação entre conceitos 
teóricos e cotidianos. Opinião, 

crença, conhecimento, 
verdade, certeza, etc.

9. Matemática

valor, representação, número, 
função, objeto, argumento, 
variável, operação, modelo,!
demonstração, prova, priori, 

convenção, dedução, 
teorema, 

O que é número? O que é 
abstração? O que há de 

comum entre Matemática e as 
demais linguagens? O que é 

“formal”?

Tópicos básicos de Filosofia 
das Ciências Formais. 

Disciplinas: conteúdos, reflexão e exportação - 4 - 



10. Geografia

natureza, espaço, tempo, ambiente, 
percepção, processo, evento, 

descrição, território, causalidade, 
cultura, convenção, distância, 

extensão, exterioridade, bárbaros, 
densidade, unilateralidade,  

investimento, capital, registro 
cartográfico, meio, missão, 

ecumênico, risco, retroalimentação, 
dívida, obscuridade, crime, tráfico, 
interconexão, sistema delusional, 

sistema de mundo, representação,

Como separar o natural e o 
artificial? O que é 

globalização?

Tópicos básicos de Filosofia 
Política, Ética, Filosofia da 

Ação.

11. História

ação, liberdade, 
necessidade, narrativa, fato, 
acontecimento, realidade, 

verdade, tempo, poder, 
política, governo, lei, justiça, 
revolução, reforma, estado, 

relações sociais, capital, 
trabalho, representação,

A história tem leis? A historia 
tem sentido? !

Quem faz a história? O que é 
fazer? A história tem 

objetividade? De onde vem 
os governos? O que é o 

justo? 

Tópicos básicos de Filosofia 
Política, Ética, Filosofia da 

Ação.

12. Sociologia

tradição, 
modernidade,interpretação, 

pessoa, !
sociedade, cultura, natural, 
valor, religião, relativismo, 

ideologia, instituições, 
indivíduo, estado, direitos, 
cidadania, bens, classes, 

estratos, 

Pode existir individuo sem 
sociedade?  Religião se 
discute? Os valores são 
relativos a cada cultura?

Tópicos básicos de Filosofia 
Política, Ética, Filosofia da 

Ação.

Disciplinas: conteúdos, reflexão e exportação - 5 - 



Disciplina !
…

Primeira etapa: !
identificação e 

reconhecimento 
de significantes.!

!
As disciplinas 

comportam, em 
magnitudes 

diferentes, mais ou 
menos aspectos 

reflexivos e 
partilham mais ou 
menos conceitos 

com outras 
disciplinas: 

identificar esses 
aspectos e 

conceitos. A pista é 
a “palavra” !

(significante).!

Segunda etapa:!
Identificar 

problemas e 
temas que 

surgem a partir 
do uso desses 

conceitos e que 
podem ser 

trabalhados em 
colaboração 
com outras 
disciplinas. 

Primeira etapa 
de um “inter” 
firmado sobre 

um “trans”.

Etapa final:!
planejamento de situações 

didáticas: introdução de 
conceitos instrumentais que 
devem ser apropriados pelo 

aluno e da dimensão histórica 
visando qualificar/enriquecer 

a compreensão dos 
problemas (respeito ao 

essencial inacabamento da 
Filosofia)

Terceira etapa: 
identificar conceitos 

adicionais que poderiam 
enriquecer o tratamento 
do tema ou problema; 

aqui a filosofia contribui 
com seus instrumentos 
conceituais produzidos 
pela lógica, semiótica, 
filosofia da linguagem, 

teoria da argumentação, 
etc.



Tarefa: criar o léxico de que precisamos

“Tanto quanto sabemos, nunca se considerou nem se 
tentou escrever uma história filosoficamente meditada dos 
descobrimentos, tanto dos terrestres quanto dos marítimos 
– provavelmente porque os conceitos centrais 
indispensáveis que formariam parte de um resumo filosófico 
dos processos de globalização desempenham apenas um 
papel secundário no vocabulário filosófico, e a maioria deles 
está completamente ausente: distância, extensão, 
exterioridade, dossel, bárbaros, conversão em imagem, 
densidade, unilateralidade, desinibição, delegação, captura, 
inibição, investimento, capital, registro cartográfico, meio, 
missão, ecumênico, risco, retroalimentação, dívida, 
obscuridade, crime, tráfico, interconexão, sistema 
delusional, sistema de mundo, ilusão, cinismo.”!
!

Peter Sloterdijk, No Mundo Interior do Capital, cap. 10.!



Instrumentos

• Alguns instrumentos conceituais para enriquecer o 
mapa das “linguagens”, “conhecimentos” e 
“tecnologias”. 

• conceitos sobre conceitos 

• conceitos básicos de semiótica



sobre conceitos

expressões classificatórias, predicados, termos gerais, 
dispositivos de classificação 

formais 
(fundamentais, 

categoriais)

materiais 
(empíricos)

teóricos 
(“institucionais”)

? ? ?



O “complexo temático” sobre “valor”

• “Valor:  o meu, o teu, o nosso” 

• O tema foi pensado inicialmente no sentido de “valorização 
pessoal”, no campo da ética, direitos humanos, etc. 

• Quais disciplinas podem contribuir para uma ampliação 
desse “complexo temático”?


