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1.	Etapas	da	presença	curricular	da	filosofia.	

	

Distingo	três	etapas	na	presença	curricular	da	filosofia,	nos	últimos	anos.		
A	 primeira	 delas	 começa	 em	 1976	 e	 termina	 em	 2008	 	 e	 caracteriza-se	 pelos	
movimentos	em	favor	do	retorno	obrigatório	da	Filosofia	ao	currículo	do	ensino	
médio.	 Foi	 uma	 etapa	 longa,	 cujo	 início	 está	 em	 algum	 momento	 dos	 anos	
setenta,	 em	 especial	 com	 as	 iniciativas	 da	 SEAF	 (Sociedade	 de	 Estudos	 e	
Atividades	 Filosóficos,	 criada	 em	 1976)	 que	 reuniu	 pessoas	 como	 Olinto	
Pegoraro,	Maria	Célia	Simon,	Valério	Rohden,	Marilena	Chauí,	Emmanuel	Appel	e	
outros	tantos.	Nessa	fase		questão	principal	era	a	luta	pelo	retorno	da	filosofia	ao	
currículo	 do	 ensino	 médio,	 de	 onde	 havia	 sido,	 de	 certo	 modo,	 retirada,	 pela	
reforma	 do	 ensino	 médio	 de	 1971.	 Eu	 digo	 “de	 certo	 modo	 retirada”	 porque,	
contrariamente	ao	que	por	vezes	se	ouve,	a	filosofia	nunca	foi	proibida	no	ensino	
médio.	 Na	 escola	 em	 	 que	 estudei,	 a	 Escola	 Estadual	 Manoel	 Ribas,	 em	 Santa	
Maria,	no	Rio	Grande	do	Sul,	o	ensino	de	filosofia	nunca	foi	interrompido,	desde	a	
criação	da	escola	nos	anos	sessenta	até	hoje.		O	que	aconteceu	é	que	o	ensino	de	
Filosofia	 foi	 deixado	 como	 uma	 opção	 para	 as	 escolas	 e	 muitas	 optaram	 por	
abandoná-la	em	favor	de	outras	disciplinas	obrigatórias,	como	Educação	Moral	e	
Cívica.	

A	segunda	etapa	começa	em	2008,	quando	a	Filosofia	(juntamente	com	a	
Sociologia)	é	declarada	obrigatória	no	currículo,	por	meio	de	uma	emenda	à	LDB.	
A	filosofia	foi	então	incorporada	aos	currículos.	Nesta	fase	a	disciplina	tem	como		
diretrizes	 gerais	 apenas	 aquelas	 que	 constam	 nos	 documentos	 de	 orientação	
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curricular	 do	MEC:	 nos	Parâmetros	Curriculares	 e	 nas	Orientações	Curriculares	
Nacionais.	 Uma	 das	 características	 dessa	 segunda	 etapa	 é	 que	 aquilo	 que	 cada	
professor	 trabalha	 na	 escola	 é,	 antes	 de	 mais	 nada,	 o	 fruto	 de	 suas	 escolhas	
curriculares	e	pedagógicas;	à	montante,	ele	tem	apenas	os	documentos	genéricos	
do	 MEC;	 à	 jusante,	 a	 escola	 tem	 poucos	 mecanismos	 institucionais	 para	 a	
integração	 do	 trabalho	 docente	 e	 com	 isso	 o	 professor	 tem	 ampla	margem	 de	
decisão	sobre	o	que	 faz,	 tanto	do	ponto	de	vista	curricular	quanto	do	ponto	de	
vista	 pedagógico.	 Nesta	 segunda	 fase	 	 há	 uma	 ênfase	 curricular	 na	 história	 da	
filosofia	adaptada	ao	nível	médio,	com	maior	ou	menor	presença	de	textos,	e	nos	
temas	de	ética	e		política.	

Estamos	entrando	agora	na	terceira	etapa.	Em	2016	tivemos	a	divulgação	
da	 proposta	 de	 uma	 Base	 Nacional	 Curricular	 Comum	 e	 a	 aprovação	 do	
programa	 Prof	 Filosofia.	 Temos	 também,	 nas	 ultimas	 semanas,	 o	 episódio	 da	
promulgação	de	uma	Medida	Provisória	que	altera	a	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	e	
promove	uma	Reforma	do	Ensino	Médio.	 Comentarei	 essa	MP	 apenas	no	 final.	
Começa	 em	 2016,	 na	minha	 opinião,	 uma	 nova	 fase	 na	 presença	 curricular	 da	
filosofia	 no	 ensino	médio	 que	 tem	 ao	menos	 uma	 caraterística	 essencialmente	
diferente	em	relação	às	duas	primeiras.			

Vou	 considerar	 as	 duas	 primeiras	 fases,	 até	 2008	 e	 de	 2008	 até	 2016,	
como	a	“perspectiva	de	primeira	pessoa	no	ensino	de	filosofia.”		A	terceira	fase	é	
a	que	chamarei	de	“perspectiva	de	terceira	pessoa”.	

	
2.	Primeira	e	terceira	pessoa.	

O	 ensino	 de	 filosofia	 é	 um	 fenômeno	 social,	 histórico,	 cultural.	 Ora,	 a		
consideração	 desse	 tipo	 de	 fenômeno	 tanto	 pode	 ser	 feita	 “a	 partir	 da	
perspectiva	 da	primeira	pessoa	 (singular	 ou	plural)	 ou	da	 terceira	pessoa.”1.	 	A	
perspectiva	 de	 primeira	 pessoa	 enfatiza	 o	 significado	 que	 um	 determinado	
fenômeno	assume	para	mim	ou	para	nós.	É	na	perspectiva	da	primeira	pessoa	
que	 a	 gente	 busca	 razões	 e	 argumentos	 para	 a	 nossa	 orientação	 e	 ação	 nessa	
dimensão	histórica,	social	e	cultural.	Os	mesmos	fenômenos	históricos,	sociais	e	
culturais,	no	entanto,	podem	e	devem	ser	analisados	a	partir	da	perspectiva	de	

																																																								
1	Tugendhat,		Egocentricidade	e	Mística,	p.	125.		
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terceira	pessoa.	Uma	coisa,	por	exemplo,	é	o	que	cada	um	de	nós	pensa	sobre	a	
religião	como	algo	que	nos	afeta	ou	não,	nessa	ou	naquela	medida;	outra	coisa	é	o	
estudo	da	religião	como	um	fenômeno	antropológico,	social,	histórico.		
Por	 analogia,	 o	 que	 quero	 dizer	 é	 que	 uma	 coisa	 é	 o	 âmbito	 de	 apropriação	
pessoal	 que	 cada	um	de	nós	 tem	da	 filosofia	 enquanto	uma	disciplina	 que	nos	
afeta	 em	 primeira	 pessoa,	 o	 papel	 dela	 em	 nossas	 vidas,	 o	 colorido	 que	 a	 ela	
emprestamos,	 e	 	 outra	 coisa	 é	 a	 dimensão	 da	 nossa	 disciplina	 enquanto	 	 uma	
realidade	 pedagógica	 e	 cultural,	 presente	 e	 integrada	 no	 currículo	 do	 ensino	
médio.		

Um	traço	característico	nas	duas	primeiras	fases	do	ensino	de	filosofia	é	a	
perspectiva	 de	 primeira	 pessoa	 no	 sentido	 específico	 destacado	 pelos	 PCNs	
(desde	o	documento	de	2000)	e	as	OCNs,	como	sendo	o	de	respeito	pelas	opções	
curriculares	do	docente.	Veja	esse	trecho	dos	PCN	(2000):	

	“Em	suma,	a	resposta	que	cada	professor	de	Filosofia	do	Ensino	Médio	dá	à	
pergunta	“o	que	é	Filosofia?”	decorre,	naturalmente,	da	opção	por	um	modo	
determinado	de	filosofar	que	ele	considera	justificado.	Aliás,	é	fundamental	
para	esta	proposta	que	ele	tenha	feito	sua	escolha	categorial	e	axiológica,	a	
partir	da	qual	lê	e	entende	o	mundo,	pensa	e	ensina.	Caso	contrário,	além	de	
esvaziar	 sua	 credibilidade	 como	 professor	 de	 Filosofia,	 faltar-lhe-á	 um	
padrão,	um	fundamento,	a	partir	do	qual	possa	encetar	qualquer	esboço	de	
crítica.	 Por	 certo,	 há	 filosofias	 mais	 ou	 menos	 críticas.	 No	 entanto,	
independentemente	 da	 posição	 que	 tome	 (pressupondo	 que	 se	
responsabilize	 teórica	 e	 praticamente	 por	 ela),	 ele	 só	 pode	 pretender	 ver	
bons	 frutos	 de	 seu	 trabalho	 docente	 na	 justa	 medida	 do	 rigor	 com	 que	
operar	a	partir	de	sua	escolha	filosófica	–	um	rigor	que,	certamente,	varia	de	
acordo	com	o	grau	de	formação	cultural	de	cada	um.”	(p.	331)	

Nos	PCN+	essa	perspectiva	é	retomada:			
...	 “vislumbra-se	 de	 forma	 clara	 a	 intenção	 pedagógica	 da	 utilização	 da	
Filosofia	 no	 Ensino	 Médio,	 o	 que	 supõe	 a	 aceitação	 de	 posicionamentos	
diferentes	 entre	 os	 professores	 de	 Filosofia	 na	 escolha	 dos	 conteúdos	
programáticos,	mas	não	quanto	ao	“norte	educativo”,	centrado	na	formação	
da	cidadania.”	

Palavras	como	opção,	escolha,	posicionamento,	caminho”,	usadas	nos	PCNs	
indicam	 o	 espaço	 de	 liberdade	 acadêmica	 do	 professor	 para	 a	 escolha	 de	
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conteúdos,	 métodos	 e	 caminhos	 programáticos	 	 e	 expressam	 bem	 o	 que	 eu	
chamei	 de	 	 “perspectiva	 de	 primeira	 pessoa”	 sobre	 a	 filosofia	 como	 disciplina	
curricular	no	ensino	médio.		Foi	nela	que	estivemos	até	o	surgimento	do	desafio	
da	Base	Nacional	Curricular.		

	
3.	A	BNCC	e	a	perspectiva	da	terceira	pessoa	

A	demanda	de	uma	Base	Nacional	Curricular	Comum	pode	ser	vista	como	
um	marco	para	a	obrigatoriedade	moral	de	nos	vermos	a	partir	da	perspectiva	de	
terceira	pessoa,	para	que	nos	vejamos	de	fora	de	nossa	corporação	e	do	lado	de	
dentro	 da	 escola,	 fazendo	 parte	 de	 uma	 equipe,	 de	 um	 trabalho	 coletivo	 de	
formação.	Uma	vez	feito	esse	movimento,	decorrem	dele	consequências	de	tipo	
curricular	e	pedagógico	que	nem	sempre	levamos	em	conta.	

Eu	penso	que	se	trata	de	uma	questão	de	constrangimento	moral	porque	a	
perspectiva	 de	 primeira	 pessoa,	 quando	 se	 faz	 na	 ausência	 da	 perspectiva	 de	
terceira	pessoa,	é	incompatível	com	os	conceitos	de	currículo,	escola,	formação.	É	
uma	 questão	moral	 porque	 não	 podemos	 generalizar,	 para	 nossos	 	 colegas	 de	
trabalho	 na	 escola,	 o	 ideal	 de	 que	 cada	 professor	 seja	 a	 (suposta)	 fonte	 da	
concepção	de	sua	disciplina,	de	sua	função	curricular	e	de	seus	conteúdos.	Se	isso	
acontecesse	 cada	 disciplina	 seria	 transformada	 na	 terceira	 margem	 de	 um	
pequeno	 rio	 que	 correria	 ao	 lado	 de	 alguns	 outros	 pequenos	 rios,	 com	 suas	
terceiras	 margens,	 no	 currículo	 escolar.	 Essa	 situação	 teria	 um	 potencial	
destrutivo,	 tanto	 do	 ponto	 de	 vista	 psicológico,	 quando	 do	 ponto	 de	 vista	 da	
sociologia	do	currículo.	A	situação	seria	perversa,	do	ponto	de	vista	psicológico,	
pois	obrigaria	o	professor	a	lidar	com	a	indisfarçável	possibilidade	de	abuso	de	
poder	curricular	e	pedagógico.	Na	medida	em	que	as	decisões	sobre	o	currículo	e	
a	 pedagogia	 fossem	 tomadas	 solitariamente	 em	 cada	 disciplina	 estaria	
configurada	 a	 escola	 como	 uma	 aposta	 e	 um	 salto	 no	 escuro,	 dado	 o	
desprovimento	de	uma	base	intersubjetiva	de	decisões.		

Eu	disse	que	há	um	dever	moral	em	favor	de	um	trabalho	de	formação	em	
equipe	na	 escola.	Nossas	 escolhas	 curriculares	 e	 pedagógicas	não	podem	 levar	
em	conta	apenas	nossas	escolhas	individuais	e	corporativas,	mas	também	e	mais	
fortemente	o	horizonte	de	trabalho	 integrado	na	escola.	Permitam-me	elaborar	
isso	um	pouco	mais.		
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A	 perspectiva	 de	 terceira	 pessoa	 é	 uma	 exigência	 conceitual	 decorrente	
da	 presença	 de	 nossa	 disciplina	 no	 currículo	 escolar,	 pois	 a	 escola	 não	 é	 um	
agregado	de	esforços	docentes	isolados,	desprovidos	de	um	sentido	de	unidade.	
O	 currículo	 escolar	 não	 é	 um	 simples	 agregado	 que	 cresce	 mediante	 a	
justaposição	das	vontades	e	das	disciplinas	particulares.	Se	as	nossas	conversas	
sobre	 ensino	 de	 filosofia	 continuarem	 apenas	 considerando	 a	 perspectiva	
corporativa	ficaremos	cada	vez	mais	alheios	à	crise	do	ensino	que	vemos	crescer	
a	cada	dia.	Nossa	presença	curricular	precisa	ser	analisada	em	uma	perspectiva	
mais	ampla,	por	assim	dizer,	em	terceira	pessoa.		

Concluo,	 então:	 essas	 duas	 situações,	 a	 saber,	 o	 trabalho	 de	 elaboração	
que	culminou	em	2016	com	a	publicização	da	Base	Nacional	Curricular	Comum	e	
sua	revisão,	e	a	aprovação,	neste	mesmo	ano	de	2016,	do	programa	Prof	Filosofia,	
podem	ser	considerados	como	indicadores	de	uma	nova	fase.	

O	 trabalho	 da	 Base	 Nacional	 Curricular	 indica	 uma	 nova	 etapa,	 porque	
aponta	para	a	necessidade	da	 formação	de	dois	 tipos	de	consensos;	o	primeiro	
diz	 respeito	 aos	 itens	 básicos,	 aos	 objetivos	 fundamentais	 que	 a	 Base	 quer	
oferecer	 às	 escolas,	 e	 isso	 significa	 um	 pequeno	 ponto	 de	 avanço,	 ainda	 que	
tímido	 e	 problemático;	 o	 outro	diz	 respeito	 à	 questão	da	 integração	de	nossos	
objetivos	 com	 os	 objetivos	 das	 demais	 disciplinas,	 algo	 facilmente	 antecipável	
por	 qualquer	 análise.	 Para	 não	 deixar	 o	 assunto	 sem	 um	 exemplo,	 pense	 na	
possibilidade	de	que	os	objetivos	do	aprendizado	de	leitura	e	escrita,	em	Língua	
Portuguesa	 falem	 de	 coisas	 como	 “estrutura	 da	 argumentação”	 e	 pense	 na	
possibilidade	 de	 que	 os	 objetivos	 da	 filosofia	 nunca	 falem	 desse	 tema.	 Você	
respeitaria	 uma	 tal	 Base	 Curricular?	 Ficaria	 evidente	 que	 os	 baseadores	 não	
conversaram	entre	si	e	isso	traria	descrédito	a	ela.	É	a	isso	que	me	refiro	quando	
falo	 em	 “perspectiva	 de	 terceira	 pessoa”:	 temos	 que	 nos	 ver	 ocupando	 uma	
posição	dentro	de	um	grupo	de	 formação,	com	tarefas	e	responsabilidades	que	
vão	 além	 de	 nossa	 perspectiva	 corporativa	 e	 pessoal,	 temos	 que	 ter,	 como	
gostamos	de	dizer,	“consciência	crítica”	em	relação	a	nós	mesmos.		

O	trabalho	do	Prof	Filosofia	 	pode	indicar	uma	nova	etapa	porque	será	a	
ocasião	de	mostrar	o	quanto	avançamos	e	o	quanto	podemos	agora	avançar	na	
presença	 curricular	 da	 filosofia,	 na	 direção	 de	 uma	 perspectiva	 de	 terceira	
pessoa.	 	 Como	 estamos	 no	 que	 diz	 respeito	 a	 estudos	 de	 didática	 e	
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recontextualização	 da	 filosofia	 para	 o	 ensino	 médio?	 Estamos	 conseguindo	
pensar	o	ensino	de	 filosofia	para	além	do	modelo	do	“caminho	suave”,	a	saber,	
como	 uma	 simplificação	 daquilo	 que	 aprendemos	 na	 Universidade?	 A	 quantas	
andamos	em	nossos	debates	de	metafilosofia	aplicada	à	escola?	Ainda	temos	as	
duvidas	paralisantes,	“ensinar	filosofia	ou	a	filosofar?”	Como	estamos	em	relação	
a	 essa	 questão	 da	 integração	 da	 filosofia	 com	 as	 demais	 disciplinas?	 O	 Prof		
Filosofia	 será	 um	 espaço	 privilegiado	 para	 nosso	 crescimento	 e	 para	 nossa	
autoavaliação.		

Nas	 ultimas	 semanas	 foi	 proposta	 pelo	 atual	 governo	 uma	 Medida	
Provisória	que	reforma	o	ensino	médio	e	altera	bastante	a	situação	atual.	Torço	
para	que	ela		seja	descartada	pelo	STF,	onde	há	um	recurso	sobre	a	desmedida	de	
reformar	a	LBD	desse	jeito.	Ninguém	discorda	que	uma	reforma	do	ensino	médio	
é	necessária,	mas	uma	alteração	na	LDB	por	meio	de	medida	provisória	é	algo	
que	nos	enxovalha	de	modo	demasiado	e	permanente.	
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