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1. SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

1.1. A estrutura do documento (texto da área de Ciências Humanas, texto da área nas 

etapas ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio, texto do 

componente filosofia, objetivos de aprendizagem por ano de escolarização) 

favorece a compreensão da proposta. 

1.1.1. Sim, em muitos aspectos. Portanto, sugiro que seja mantida a estrutura atual, 

com os aperfeiçoamentos que se fizerem necessários e se mostrarem viáveis. 

2. SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS (DE ÁREA E COMPONENTE) APRESENTAÇÃO DA ÁREA 

DE CIÊNCIAS HUMANAS E DO COMPONENTE FILOSOFIA 

2.1. Tratamento do componente filosofia no texto que apresenta a área de Ciências 

Humanas. 

2.1.1. A estratégia de construir um texto de apresentação da área de Ciências 

Humanas, definindo objetivos gerais desta área para a educação básica, é 

adequada e pertinente? 

2.1.1.1. A estratégia de construção do referido texto é adequada e pertinente. 

Pois, se for mesmo importante um mínimo de articulação entre os 

componentes curriculares, para que isso seja mais que uma trivialidade 

baseada nos costumes ou uma mera medida ad hoc, é preciso mostrar e 

justificar alguma afinidade real entre eles. A presença de um texto com 

esse objetivo é, portanto, indispensável. Todavia, o texto proposto não 

atinge esse objetivo, pois, além de vago, não escapa das costumeiras 

trivialidades: “Ainda que sujeita a diferentes correntes e vertentes teóricas, 

o pressuposto fundamental da área considera o ser humano como 

protagonista de sua existência. (...) A identificação e a caracterização da 

área das Ciências Humanas ocorrem a partir da compreensão das 

especificidades dos pensamentos filosóficos, históricos, geográficos, 
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sociológicos e antropológicos.” Sugiro suprimir ambas as sentenças e 

substituí-las por menções às humanidades clássicas e ao interesse comum 

pelos mesmos objetos, que parecem mais aptas à difícil tarefa de 

identificar e caracterizar as ciências humanas. Minha sugestão de redação 

seria a seguinte:  

Ainda que a variedade de orientações metodológicas e teóricas possam 

sugerir a ausência de uma identidade mínima entre as chamadas 

ciências humanas, é um fato inequívoco que todas elas mantêm 

vínculos genéticos ainda muito intensos com as chamadas 

humanidades, aqui entendidas como uma modalidade de educação 

cívica e moral surgida na Roma antiga e disseminada no ocidente 

durante a Renascença. Além disso, é evidente que as ciências humanas 

compartilham entre si muitos de seus objetos de estudo – como, por 

exemplo, os condicionantes da vida em sociedade – e alguns 

pressupostos teóricos – como, por exemplo, a irredutibilidade da 

cultura à natureza. 

2.1.2. O componente filosofia é contemplado de forma adequada e pertinente no 

texto que apresenta a área de Ciências Humanas? 

2.1.2.1. Creio que sim. Mas não pelas virtudes do texto de apresentação da 

área de Ciências Humanas, mas, infelizmente, pelos seus defeitos. O texto 

como um todo é, repito, muito vago. Isso não apenas de um ponto de vista 

absoluto, mas também por comparação. Tome-se, em primeiro lugar, o 

texto correspondente da área de ciências da natureza. Enquanto nesse 

texto, recomenda-se a “integração entre conhecimentos abordados nos 

vários componentes curriculares, superando o tratamento fragmentado” 

(p. 150), no seu correspondente para a área de ciências humanas 

recomenda-se “intensificar ações interdisciplinares e transversais que 

incorporem os conhecimentos prévios e as expectativas dos educandos” (p. 

240). Percebe-se que não ocorre qualquer menção à fragmentação no caso 

das ciências humanas – condição sine qua non para que a demanda por 

interdisciplinaridade ou integração faça algum sentido. De fato, talvez ela 

não seja, nesse caso, tão visível quando aquela que se pode facilmente 

identificar entre a química, a física e a biologia. Mas também não é nula, a 

ponto de que o próprio sentido de “interdisciplinaridade” tenha que ser 

revisto e passe a significar a incorporação de conhecimentos prévios (o que 

será isso?) às expectativas dos educandos. Em suma, a apresentação das 

ciências humanas é epistemologicamente deficiente. Isso parece estar 

diretamente relacionado à vagueza dos seus enunciados. 

2.1.2.2. Tome-se, em segundo lugar, a apresentação da área de ciências 

humanas realizada numa publicação recente, amplamente relacionada aos 

trabalhos de elaboração a BNCC. Refiro-me ao volume de Ciências 

Humanas dos Cadernos de Formação de Professores do Ensino Médio 
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produzidos pelo Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio.1 Para os 

autores desse volume, é importante “enfatizar que interdisciplinaridade 

não é sinônimo de generalidade. Ao contrário, a interdisciplinaridade 

requer disciplinas e especialidades bem estabelecidas” (p. 12). Pode-se 

dizer que a apresentação aqui discutida faz justamente o inverso disso: 

confunde interdisciplinaridade com generalidade e, assim, perde-se em 

fórmulas vagas na tentativa (infrutífera) de construir uma identidade e uma 

caracterização mínima para uma generalidade na qual a filosofia não se 

encontra bem contemplada, assim como acredito ser o caso da geografia, 

história e sociologia.  

2.1.2.3. Para remediar minimamente a vagueza antes apontada, sugere-se 

modificar o estilo de construção dos parágrafos, que frequentemente se 

iniciam com frases sem grande coesão e finalizam com o elenco de 

supostos temas comuns, dispostos em séries. Esse recurso de elencar 

temas comuns nem sempre resulta no que se espera: perceber que cada 

elemento é parte de um todo. Infelizmente, o todo não emerge assim tão 

facilmente e o elenco de temas acaba se convertendo numa mera 

justaposição. Reduzir drasticamente o uso desse último recurso estilístico e 

aumentar a coesão entre as frases seriam duas medidas bastantes 

promissoras para melhorar a clareza do texto de apresentação da área de 

ciências humanas. 

2.1.3. A definição dos objetivos da área de Ciências Humanas para a educação 

básica contempla, de forma adequada e pertinente, o componente Filosofia ? 

2.1.3.1. No que diz respeito ao conteúdo, além dos problemas acerca da 

relação entre área/componente anteriormente aludidas, creio que não há 

problemas específicos em relação aos objetivos. Contudo, quanto à forma, 

a comparação com as ciências da natureza permite perceber o quanto a 

definição dos objetivos das ciências humanas está empobrecido e distante 

do que a área poderia oferecer. Salta aos olhos o fato de que a distribuição 

dos objetivos em eixos comuns aos seus componentes (conhecimento 

conceitual, contextualização histórica, social e cultural, processos e práticas 

de investigação e linguagens) facilitou enormemente a percepção daquilo 

que eles almejavam com isso: “estruturar o currículo e possibilitar a 

articulação entre componentes curriculares” (p. 151). Nas ciências 

humanas, por sua vez, cada componente optou por sua própria divisão em 

eixos ou por nenhuma divisão, como foi o caso da filosofia e da sociologia. 

Assim, a esperada “articulação entre os componentes curriculares” da área 

ficou muito mais opaca ao leitor e relegada apenas às fortuitas 

circunstâncias favoráveis da prática docente. Esse é um dos possíveis 

                                                           
1
 TRINDADE, Alexandro Dantas et alli. Formação de professores do ensino médio, Etapa II - Caderno II: 

Ciências Humanas. Ministério da Educação, Secretaria de Educação. Curitiba: UFPR/Setor de Educação, 
2014. (Disponível em http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/cadernos/web_caderno_2_2. 
pdf) 
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efeitos colaterais indesejáveis do enfoque minimalista – segundo as 

palavras de um dos seus artífices – que presidiu a elaboração da BNCC 

Filosofia, que será melhor discutido ao final deste parecer. 

2.2. Apresentação do componente Filosofia 

2.2.1.  A estratégia de construir um texto de apresentação do componente 

Filosofia, definindo objetivos gerais deste componente para a educação básica, 

é adequada e pertinente? 

2.2.1.1. Infelizmente, a Filosofia optou por não apresentar uma definição de 

“objetivos gerais” para a educação básica. Vejo, ao menos, uma linha de 

desenvolvimento em que texto de apresentação da Filosofia poderia 

beneficiar-se bastante da presença desses “objetivos gerais”. Penso em 

algo similar ao modelo baseado em eixos comuns (conhecimento 

conceitual, contextualização histórica, social e cultural, processos e práticas 

de investigação e linguagens) adotado para os componentes da área de 

ciências da natureza. Comparado a esse modelo, o modelo adotado na 

filosofia privilegia apenas o eixo do conhecimento conceitual, deixando de 

lado a contextualização, a metodologia e a linguagem. Vejamos 

separadamente algumas consequências da omissão de cada um desses 

eixos e as vantagens advindas de sua possível recuperação . 

2.2.1.2. Quanto a contextualização, creio que a sua ausência está diretamente 

ligada ao fato de a apresentação da Filosofia se concentrar naquilo que 

acima chamou-se de “as expectativas dos educandos” (p. 240). Para o caso 

da Filosofia, suponho que a contextualização que se espera seja, 

prioritariamente, aquela proporcionada pela História da Filosofia. Entenda-

se pela reivindicação da contextualização proporcionada pela História da 

Filosofia algo bem distinto de um “declinar quais autores devem ser 

mobilizados entre as dezenas de filósofos ditos clássicos” (LYRA, p. 3)2 e, 

portanto, bem distinto de sua inclusão entre os demais objetivos de 

aprendizagem (OA) – além, é claro, do CHFI1MOA001. O que proponho é 

que haja, ao menos, uma referência substantiva à história da filosofia ainda 

na apresentação da proposta. A menção à historicidade da filosofia em 

CHFI1MOA001 poderia ter como esclarecimento adicional na apresentação 

o seguinte trecho: “a importância do reconhecimento da historicidade da 

Filosofia, ou seja, do fato de que a Filosofia enfrentou suas persistentes 

questões de modos distintos ao longo dos séculos, sendo as principais 

correntes e autores da história da Filosofia os ‘lugares’ privilegiados onde 

essa recorrência de problemas e diversidade de enfrentamentos se faz 

presente.” (LYRA, p. 4). Mas com um acréscimo importante: essa 

historicidade não é acessória à filosofia; não é um entre vários outros 

                                                           
2
 Referência ao artigo "A proposta da Filosofia na BNCC", ainda não publicado, escrito por um dos 

autores da BNCC Filosofia, Prof. Edgar Lyra, quem gentilmente o colocou a disposição de todos os 
leitures críticos dessa proposta. 
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contextos igualmente relevantes. A historicidade da filosofia é, para 

parafrasear Kant, tanto constituinte quanto reguladora da própria filosofia. 

Não se deve confundir a recusa em “declinar quais autores devem ser 

mobilizados” com a pretensão de ensinar filosofia sem nenhum autor. Isso 

seria uma contradição em termos, se admitirmos que, afinal, “a Filosofia é 

o filósofo”.3 O importante é, pois, não rivalizar esse tipo de 

contextualização com aquela “da realidade e do tempo dos estudantes”, a 

que invariavelmente se recorre com o intuito de conferir “sentido e 

atratividade” ao ensino escolar da filosofia. Seria um erro crasso supor que 

sejam contextualizações incompatíveis, que escolher uma equivalha a 

abandonar a outra. Eis mais uma ocasião para evocar uma paráfrase 

kantiana: o contexto do estudante sem o contexto da filosofia é cego, o 

contexto da filosofia sem o contexto do estudante é vazio. 

2.2.1.3. Quanto à metodologia, creio que a grande ausência na apresentação 

da proposta da BNCC Filosofia seja a leitura de textos filosóficos. Sobre isso 

quero apenas lembrar dois fatos que, espero, serão suficientes para 

mostrar a necessidade de dar maior relevo à leitura e aos textos filosóficos 

nas BNCC Filosofia, assim como esboçar uma réplica a um modo bastante 

comum de anular essa necessidade.  

2.2.1.3.1. Primeiramente, o tema esteve presente nos documentos 

oficiais do MEC desde os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM) de 1999 e, novamente, foi enfatizado nas 

Orientações Educacionais Complementares (PCN+EM) de 2002. 

Ambos documentos promovem a leitura de textos filosóficos – nos 

seus termos, “ler textos filosóficos de modo significativo” – ao 

primeiro plano das “competências específicas da Filosofia”, com a 

recomendação explícita de “utilizar a leitura de textos dos filósofos”4 

para “fazer o estudante aceder a uma competência discursivo-

filosófica.”5 Portanto, seria um retrocesso notável se o tema 

praticamente desaparecesse nas atuais BNCC. Vale aqui as sábias 

palavras de Sílvio Gallo em contraponto à necessária diversidade 

metodologia do ensino  de filosofia: “Há algumas coisas das quais não 

podemos abrir mão: o contato com os textos dos próprios filósofos, a 

leitura desses textos, a busca pelos conceitos criados pelos filósofos e 

presentes no texto...”6 

                                                           
3
 MAUGÜÉ, Jean. “O ensino da filosofia: suas diretrizes” Revista brasileira de filosofia. São Paulo. Vol. V, 

Fascículo I, Outubro-Dezembro, 1955. 
4
 Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+Ensino médio: 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: Ministério 
da Educação, 2002, p. 47. 
5
 Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da Educação, 1999, p. 334. 
6
 GALLO, Sílvio. Metodologia do Ensino de Filosofia: uma didática para o ensino médio. Papirus: 

Campinas, 2012. 
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2.2.1.3.2. Além disso, nunca é demais alertar para o risco de a inclusão 

da filosofia entre as ciências humanas torná-la refém da agenda 

própria dessas ciências. Digo isso, em particular, em relação à 

modalidade escolar da filosofia e das ciências humanas. Na própria 

BNCC, ao lançar um olhar para fora da área das ciências humanas, 

depara-se com objetivos talvez ainda mais próximos da modalidade 

escolar da filosofia do que aqueles compartilhados com as ciências 

humanas. Veja, por exemplo, o que se pode encontrar entre os 

objetivos da língua portuguesa no ensino médio: “Desenvolver 

estratégias e habilidades de leitura – antecipar sentidos e ativar 

conhecimentos prévios relativos aos textos, elaborar inferências, 

localizar informações, estabelecer relações de intertextualidade e 

interdiscursividade, apreender sentidos gerais do texto, identificar 

assuntos / temas tratados nos textos, estabelecer relações lógicas 

entre partes do texto – que permitam ler, com compreensão, textos 

de gêneros variados, sobretudo gêneros literários.” Estudiosos da 

questão têm apontado que a questão da formação de leitores não 

pode ser reduzido à transmissão de uma técnica de leitura. Para Luiz 

Percival Britto, por exemplo, “a especificidade da leitura está (...) na 

inclusão do sujeito num determinado 'modo de cultura' e na 

disseminação de hábito, práticas e formas de cultura mais densas e 

elaboradas.” Assim, as dificuldades dos estudantes com a leitura não 

deveriam ser encaradas como resultados “de uma incapacidade 

genérica de leitura ou do domínio dos procedimentos formais de 

decodificação, mas do modo como as pessoas interagem com os 

objetos da cultura letrada, em particular com as formas de produção 

do conhecimento formal."7 Não seria exagero dizer que, no atual 

contexto escolar nacional, a filosofia é a disciplina que melhor pode 

cumprir esse projeto de Britto para uma formação sustentável de 

leitores, pois ela pode, como talvez nenhum outro componente 

curricular, proporcionar aos jovens uma interação real com a cultura 

letrada, uma inclusão efetiva num determinado “modo de cultura”, 

um trânsito sólido entre formas de cultura mais densas e elaboradas 

por intermédio de textos, no sentido forte do termo. Em outras 

palavras, há uma agenda factível para um genuíno letramento 

filosófico. 8  

                                                           
7
 BRITTO, Luiz Percival Leme. Inquietudes e desacordos: a leitura além do óbvio. Campinas, SP: Mercado 

de Letras, 2012. p. 48 e 44. 
8
 Não se está, portanto, sugerindo que a filosofia, em relação às demais disciplinas escolares, está em 

melhores condições de lhes proporcionar essa experiência formativa de leitura porque possui um saber 
mais sublime ou mais transcendental do que todas as demais. O que há de realmente peculiar – e não 
necessariamente superior – na filosofia é o modo como a leitura e, portanto, o trânsito com a cultura 
letrada é parte indissociável do seu exercício, mesmo nos seus níveis mais elementares: “A leitura 
filosófica não se esgota nas simples aplicações de metodologias de leitura; ela é um exercício de escuta 
(no sentido psicanalítico). O texto fala a partir da relação que se estabelece com ele: o que há nele, a 
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2.2.1.3.3. Por outro lado, recomendo que a pequena referência ao tema 

– “contato direto com textos filosóficos” – na apresentação seja 

ampliada, a fim de também alertar para o risco de que a leitura de 

textos filosóficos ser convertida num fim em si mesma. Bem ao 

contrário disso, ela deve a sua extrema importância ao fato de não 

poder ser ignorada como uma mediação para qualquer prática 

filosófica digna desse nome. Na condição de uma mediação 

privilegiada e insubstituível, a leitura poderia figurar numa breve 

discussão sobre a metodologia do ensino de filosofia, contribuindo 

para a compreensão do professor da necessidade de um intercâmbio 

dinâmico entre o objeto de estudo (filosofia) e sua metodologia 

(leitura), além do potencial diálogo com outras formas de mobilizar 

essa mesma metodologia para fins diversos (literatura, história etc.). 

Mas nunca será demais enfatizar que não se deve reduzir o ensino da 

filosofia à transmissão de uma técnica de leitura de texto – haverá 

sempre o risco de sucumbir à tentação de reduzir o texto filosófico a 

um mero manual ou seu correlato, o livro didático. Não há como não 

admitir, concordando com Geraldo Horn (2013), que é um equívoco a 

conversão da prática da exegese textual, do estruturalismo textual 

tipicamente acadêmico, na finalidade última do ensino de Filosofia.9 

2.2.1.4. Por fim, quanto à linguagem, acredito que ela possui um lugar tão 

singular na filosofia que bastaria lembrar aqui as sábias palavras de Gerard 

Lebrun a propósito do lugar da busca por uma “língua de segurança” no 

processo de aprendizado da filosofia: “Nunca acreditei que um estudante 

pudesse orientar-se para a filosofia porque tivesse sede de verdade: a 

fórmula é vazia. É de outra coisa que o jovem tem necessidade: falar uma 

língua da segurança; instalar-se num vocabulário que se ajuste ao máximo 

às dificuldades (no sentido cartesiano); munir-se de um repertório de topoi 

– em suma, possuir uma retórica que lhe permitirá a todo instante 

                                                                                                                                                                          
linguagem nele articulada, não se manifesta senão quando a leitura funciona como elaboração, 
desdobrando os pressupostos e subentendidos do texto. Esse exercício (de paciência) permite que o 
leitor se transforme na leitura, pois interfere nos modos habituais da recepção. A leitura como 
compreensão (e interpretação) é uma atividade produtiva que reconstrói um imaginário oculto, sob a 
literalidade do texto.” (FAVARETTO, Celso. "Sobre o Ensino de Filosofia" Revista da Faculdade de 
Educação, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 97-102). 
9
 Não há dúvida de que degradar o ensino da filosofia a uma mera prática de exegese textual seria um 

equívoco tanto na escola quanto na universidade. Mas o recurso contínuo à leitura de textos filosóficos 
não deve servir para demarcar a diferença entre esses dois níveis de ensino, pois, sem esse método, a 
própria identidade da filosofia se dissolve de forma irreversivel, não importa o nível de ensino em 
questão. Portanto, não há como concordar com o corolário que o autor retira do truísmo acima: “uma 
coisa é o modo como se ensina e se aprende noções, conceitos e problemas filosóficos num curso de 
graduação em Filosofia, outra coisa bem diferente é o modo como se ensina Filosofia no Ensino Médio, 
os instrumentos e meios utilizados que possibilitam a aprendizagem filosófica, a experiência do pensar 
filosófico dos adolescentes e jovens quando entram em contato com o universo conceitual do estatuto 
da História da Filosofia." (HORN, Geraldo Balduíno. "Filosofia, ensino e currículo: da legalidade à 
legitimidade." Revista do NESEF Filosofia e Ensino. Desafios epistemológicos e políticos da filosofia na 
escola básica. Curitiba. UFPR, vol. 3, nº 3, jun., jul., ago., set., 2013, p. 49 - 60.) 
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denunciar a ‘ingenuidade’ do ‘cientista’ ou a ‘ideologia’ de quem não pensa 

como ele. Qual melhor recurso se lhe apresenta senão tomar emprestado 

um discurso filosófico?”10 Portanto, mais que um saber filosófico, creio que 

o ensino da filosofia deveria voltar-se para o aprendizado de um discurso 

filosófico, no sentido proposta por Lebrun. Mais adiante farei duas 

sugestões de inclusão da aprendizagem do léxico filosófico canônico entre 

os objetivos de aprendizagem. 

2.2.2. O texto que apresenta o componente Filosofia é claro  quanto aos princípios 

que orientaram a organização dos objetivos de aprendizagem apresentados no 

documento preliminar? Esses princípios são coerentes com as orientações que 

têm emanado da pesquisa acadêmica?  Esses princípios são coerentes com as 

orientações que têm emanado dos documentos oficiais do MEC ? 

2.2.2.1. As três perguntas já foram, de certa forma, respondidas acima. 

Cumpre-me apenas reforçar o fato de que, considerando a incipiência da 

pesquisa acadêmica no campo do ensino de filosofia entre nós, é uma 

grande conquista da atual proposta da BNCC Filosofia não se filiar explicita 

e exclusivamente a qualquer uma das várias orientações que vigoram nesse 

campo. Chamou-me a atenção, no entanto, apenas o uso repetido de 

“experiência do pensamento” e seus correlatos (tal como, por exemplo, 

“experiência do pensar”),11 que caracteriza a orientação proposta por Sílvio 

Gallo, figurando inclusive no título do livro didático de sua autoria. 

2.2.3. O texto que apresenta o componente Filosofia contempla, de forma 

satisfatória, as transições ocorridas ao longo da educação básica: da educação 

infantil para o ensino fundamental, dos anos iniciais para os anos finais, dos 

anos finais ao ensino médio? 

2.2.3.1. Não se aplica à Filosofia 

2.2.4. Os objetivos gerais previstos para o componente Filosofia ao longo da 

educação básica são pertinentes? Estão em conformidade com os princípios 

anunciados no texto introdutório? 

2.2.4.1. De um modo geral, os objetivos me parecem pertinentes e adequados 

ao escopo da filosofia no ensino médio. A trissecção do campo da filosofia 

adotada para a distribuição nas três séries é, em linhas gerais, muito bem 

pensada e reflete uma divisão efetiva ou não-artificial – ainda que precária, 

como qualquer outra que se possa adotar – com nítidos correspondentes 

na história da filosofia. Portanto, sugiro que a trissecção seja mantida e 

que, onde couber, a sua escolha seja esclarecida ao leitor da BNCC 

mediante uma referência à tríade “introdução/propedêutica”, “filosofia 

teórica” e “filosofia prática”. 

                                                           
10

 LEBRUN, G. Por que filósofo? Estudos Cebrap, v. 15, p.148-153, 1976. 
11

 Essa constatação refere-se não apenas a BNCC, mas também ao artigo de Edgar Lyra. 
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2.2.5. Os objetivos gerais previstos para o componente Filosofia se articulam aos 

objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa da educação básica? 

2.2.5.1. Entendendo que, neste caso, os referidos “objetivos de aprendizagem 

previstos para cada etapa da educação básica” são os “Objetivos Gerais da 

Área de Ciências Humanas no Ensino Médio” (p. 240-241), julgo que os 

objetivos previstos para o componente Filosofia os contempla plenamente. 

A única exceção, talvez, poderia ser o objetivo de “realizar experiências de 

socialização e de vida em coletividade, em diferentes espaços, tempos e 

interações conscientes, sendo nessas experiências contempladas, 

sobretudo, as individualidades e as diversidades culturais presentes.” Nesse 

caso, não há mesmo muito o que as aulas de filosofia possam fazer, exceto 

oferecer os repertórios e as circunstâncias para a referida “experiência de 

socialização”. Todavia, é oportuno observar que o mesmo talvez pode ser 

dito sobre todo o restante dos componentes da área de ciências humanas. 

Isso nos remete ao tema da distinção entre currículo e didática, que 

especialistas tais como Michael Young defendem ser necessária. Para 

Young, exclusivamente os conhecimentos deveriam ser os objetos dos 

currículos, enquanto as experiências devem ser destinadas às ações 

pedagógicas, que visam viabilizar a transmissão do currículo a uma 

determinada “coletividade”, situada em “espaços, tempos e interações 

conscientes” próprios, mediadas por “as individualidades e as diversidades 

culturais presentes”, para empregar os termos utilizados na BNCC.12 Se a 

BNCC pudesse abertamente adotar essa perspectiva – qual seja, 

conhecimentos como fins e experiências como meios –-, daria uma enorme 

contribuição para a disseminação de uma compreensão sobre os limites da 

currículo e para o fim do sonho dogmático sobre as suas pretensas infinitas 

possibilidades. Afinal, quando tudo é currículo, nada é currículo... A virtude 

dos conceitos está justamente em favorecer certas possibilidades, mas em 

também, simétrica e simultaneamente, excluir certas outras. 

3. SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  PROPOSTOS PARA AS DIFERENTES ETAPAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

3.1. Organização/descrição dos objetivos de aprendizagem em eixos – procedimentos de 

pesquisa, representações do tempo, categorias, noções e conceitos, dimensão 

político-cidadã (adequação, pertinência e cerência desses eixos). 

                                                           
12

 “A distinção entre currículo e didática é importante por duas razões. Uma delas é que, se não houver 
a distinção, corre-se o risco de colocar no currículo muitas coisas relacionadas à experiência dos alunos, 
coisas que não deveriam estar lá. A experiência dos alunos é essencial para o professor, porque é por aí 
que ele deve começar, com aquilo que os alunos trazem para a sala de aula; esse é o principal recurso 
do professor. Mas o trabalho do professor é sempre levá-los desse ponto inicial para algum outro lugar. 
Então, essa distinção é fundamental porque, no currículo, você só tem coisas que não estão 
relacionadas à experiência pessoal dos alunos.” (Michael Young em entrevista publicada sob o título 
“Michael Young e o campo do currículo: da ênfase no ‘conhecimento dos poderosos’ à defesa do 
‘conhecimento poderoso’ Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1109-1124, out./dez. 2014) 
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3.1.1. Esse aspecto foi tratado acima, em 2.2.1, onde se observou que o componente 

Filosofia optou por não organizar/descrever os objetivos em eixos e discutiu-se 

algumas conseqüências dessa opção. 

3.2. Abrangência e equilíbrio entre os eixos  

3.2.1.  Vide item anterior. 

3.3. Adequação dos objetivos à etapa de escolarização para a qual são propostos. 

3.3.1.  Creio que são plenamente adequados, ressalvando-se eventuais problemas 

apontados abaixo, em 3.5. 

3.4. Progressão dos objetivos ao longo das etapas e entre etapas de escolarização. 

3.4.1.  Não há propriamente “progressão” entre os objetivos, mas onde há algo nesse 

sentido, creio que ela está bem construída e situada. 

3.5. Redação dos objetivos  (clareza a também adequação ao gênero). 

3.5.1. Em CHFI1MOA001, sugiro suprimir a menção a “não ocidentais” por algo ainda 

menos específico. Com efeito, a “não-ocidentalidade” tampouco é um predicado 

unívoco, justamente por, presumidamente, evocar algo que apenas se conhece 

por negação ou privação. Todavia, creio que a menção a “alteridade” surta um 

efeito equivalente e possa evitar os equívocos de “não-ocidentalidade”. 

Portanto, uma nova possível redação para a passagem seria:  

... possíveis diálogos com outras matrizes de pensamentos. 

3.5.2. Também em CHFI1MOA001, a menção a “demais saberes” sugere que a filosofia 

seja um entre esses saberes. Isso não seria problemático em si, pois é corrente a 

associação da filosofia a um saber. Mas me parece contrariar o restante do BNCC 

Filosofia que toma a filosofia, sobretudo, com uma forma de pensar, além de 

identificar a ciência como um saber e diferenciá-la da filosofia. A meu ver, o 

CHFI1MOA001 estaria melhor redigido desta forma:  

Realizar a experiência do pensar filosófico, descobrindo sua presença 

implícita em conhecimentos já adquiridos e diferenciando-o das formas 

de saber representadas pela ciência, o senso comum, as religiões, as 

artes e a poesia, assim como os diálogos que estabelece com essas e 

outras formas de pensamento. 

3.5.3. O CHFI1MOA002 contém uma pretensão excessiva no emprego de 

“identificando”. Além do próprio fato – identificar questões comuns nas 

principais obras da filosofia – já remeter a algo irrealizável no ensino médio, a 

flexão verbal empregada (gerúndio) sugere que o estudante o fará em meio a 

discussões sobre a origem, identidade e historicidade da filosofia. Algo, sem 

dúvida, impossível nesse nível de ensino. Minha sugestão seria aqui inserir o 

tema da leitura de textos filosóficos que é, a meu ver, a principal lacuna do BNCC 
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Filosofia. Com essa perspectiva, a redação do CHFI1MOA002 passaria a ser a 

seguinte:  

Discutir problemas de origem, identidade e historicidade da Filosofia, e 

identificar, mediante a leitura assistida de textos filosóficos, a 

formulação de questões comuns e o exercício de variadas formas de 

enfrentá-las. 

3.5.4. Em CHFI1MOA003, creio que o par “religiosidade e erro” não contém o mesmo 

grau de convencimento que os dois que o precedem. Sugiro substituí-lo pelo par 

“verdade e falsidade”. Além disso, a simples “passividade” à abordagem 

filosófica é ainda muito fraco para traduzir o caráter imperativo da presença da 

Filosofia na vida cotidiana. Sugiro que a “passividade” seja substituída pela 

“exigibilidade”. O texto ficaria, então, assim:  

Identificar e explorar a existência de relações entre Filosofia e vida 

cotidiana, de modo que problemas correntes como o do sofrimento e 

do prazer, da justiça e da violência, da verdade e da falsidade exigem, 

quando são convenientemente tratados, uma abordagem filosófica. 

3.5.5. Creio que a família de objetivos CHFI2M – que reúnem o tradicional conteúdo da 

filosofia teórica, isto é, lógica, teoria do conhecimento, etc. – têm uma sequência 

correta, mas creio que há um objetivo a mais e um a menos. A mais, está a meu 

ver o CHFI2MOA003, pois não difere essencialmente de outros objetivos de 

outras disciplinas (por exemplo, CHSO3MOA006). Portanto, ele poderia ser 

suprimido. Se não, poderia ser substituído por CHFI3MOA004, que também tem 

a ver com o objetivo anterior CHFI2MOA002, enquanto CHFI2MOA003 tem 

também muita afinidade com CHFI3MOA003.  

3.5.6. Por outro lado, creio que há aqui um objetivo a menos, que eu o classificaria de 

um objeto METAFÍSICO. A insuficiência, a meu ver, do objetivo CHFI2MOA002, 

conforme já vou comentar abaixo, deve-se ao fato de que não há uma boa 

discussão prévia sobre os fundamentos do real para dar ensejo a uma discussão 

sobre os fundamentos do conhecimento. Claro que abordagens analíticas 

ortodoxa da epistemologia dispensam qualquer discussão de ordem metafísica. 

Mas não creio que estejamos nesse registro nem que formas menos ortodoxas 

de filosofia analítica sejam incompatíveis com a metafísica em geral. Portanto, 

proponho que haja um objetivo CHFI2MOA001/2, que poderia ser assim 

formulado:  

Problematizar a noção de realidade, aprofundando conceitualmente os 

modos como as coisas são reais ou ideais, e aprendendo a empregar e 

a explorar o léxico filosófico construído em torno do verbo ser. 

3.5.7. CHFI2MOA002 tem que ser radicalmente modificado. Do modo como se 

encontra, pressupõe que a reflexão sobre o método científico possa ser feita de 

forma independe de problemas anteriores e mais fundamentais. Além disso, o 
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método científico já não é uma questão tão central para a filosofia 

(principalmente, aquela chamada “da ciência”) há pelos menos 50 anos... 

Proponho, então, mudar o enfoque do método para as práticas científicas, um 

conceito muito mais abrangente e inclusivo – permite, por exemplo, que certas 

áreas da ciências humanas sejam genuinamente tratadas como ciência sem 

terem que pagar o pedágio do método científico (formulação de hipótese, 

verificação, formulação de leis etc.). Mas, antes mesmo disso, é preciso colocar o 

problema do conhecimento tout court. Portanto, proponho que CHFI2MOA002 

seja dividido em dois:  

CHFI2MOA002a: Problematizar a noção de conhecimento, 

aprofundando conceitualmente as razões para supor que as 

modalidades de conhecimento (a priori, empírico, por familiaridade, 

por inferência, etc.) apreendem e não apreendem o real, e aprendendo 

a empregar e a explorar o léxico filosófico construído em torno do 

verbo conhecer.  

CHFI2MOA002b: Refletir sobre as práticas científicas e sobre sua 

influência cultural e econômica, de modo comparativo com outras 

formas de saber (o senso comum, as religiões, as artes e a poesia).” 

3.5.8. O objetivo CHFI3MOA001 faz uma suposição que me parece, no mínimo, 

arriscada: que haja um modo canônico de “formular filosoficamente a pergunta 

pelo sentido da vida e da morte”, pois me parece que falta à própria pergunta 

estatura filosófica suficiente para tanto. O que mais constante se viu ao longo da 

história os filósofos fazerem foi desacreditar os possíveis modos de formular e 

responder a esse tipo de pergunta do que propriamente formulá-la. Por outro 

lado, muito se desconfiou sobre a tal “condição humana”, sobretudo, de tudo 

que lhe fosse genuinamente “inerente”. Portanto, proponho a seguinte 

reformulação do objetivo:  

Identificar a finitude humana como uma problema persistente na 

cultura ocidental e a diversidade dos modos de enfrentamentos, 

discursivos e não discursivos, que o ele suscitou. 

3.5.9. No objetivo CHFI3MOA002, sugiro trocar “demais formas de regulação da 

conduta” por “demais formas de compreender a regulação da conduta”, porque 

há filosofias morais que recusam radicalmente toda forma de regulação da 

conduta. Todavia, como boas filosofias, elas ainda pretendem conferir sentido a 

essa modalidade (abusiva) da ação humana – nem que seja para sustentar que 

são genuínos contrassensos. 

3.5.10. Repito que sugiro trocar o objetivo CHFI3MOA004 pelo CHFI2MOA003 e vice-

versa, com as mudanças já sugeridas acima (ver acima 3.5.5). 

4. OUTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR RELEVANTES 
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4.1. Filosofia e ciência: na apresentação da BNCC Filosofia há um parágrafo que me parece 

particularmente problemático e, por isso, gostaria de sugerir a sua revisão. Refiro-me 

ao seguinte parágrafo: 

“É sabido que também as ciências nasceram da investigação de fenômenos 

carentes de suficiente explicação, mas a Filosofia não é, ela mesma, uma 

ciência, entre outras coisas, porque, no leque de suas preocupações, estão 

aquelas do método científico, das relações entre as várias ciências e da 

diferença entre as ciências e as outras formas de saber: o senso comum, as 

religiões, as artes, a poesia. A Filosofia tem, por tudo isso, que se fazer ciente 

da sua singularidade, dos seus limites e da necessidade de encontrar caminhos 

adequados aos seus questionamentos, desenvolvendo métodos, capacidades 

discursivas e formas próprias de pensar. 

O parágrafo sugere uma distinção entre ciência e filosofia – que, nesta altura, parece 

ser consensual –, mas o faz por razões nada convincentes. Primeiro, identifica apenas 

a ciência à “investigação de fenômenos carentes de suficiente explicação”, que é, no 

mínimo, insatisfatório, pois a suposição de haver um correlato na filosofia seria no 

mínimo muito plausível, pensando que o problema da existência, da finitude, da 

relação mente e corpo etc. seriam também tipicamente “carentes de suficiente 

explicação”. Mas o principal é a segunda razão para a distinção proposta: “no leque 

de suas preocupações, estão aquelas do método científico, das relações entre as 

várias ciências e da diferença entre as ciências e as outras formas de saber”. Ora, isso 

não chega a ser suficiente para tornar a filosofia distinta da ciência. Aliás, um 

argumento muito próximo desse foi empregado por positivistas para sustentar 

justamente a plausibilidade uma “filosofia científica”, isto é, uma filosofia em estreita 

cooperação com a ciência, a ponto de converter-se numa espécie de meta-ciência. 

Creio que, independentemente da orientação adotada, todos concordam que aquelas 

são preocupações tipicamente filosóficas. O ponto problemático é convertê-las em 

constituintes da filosofia. Sugiro, portanto, que a distinção entre filosofia e ciência 

seja explicitada em outros termos. Uma possibilidade seria justamente lançar mão do 

modo como as teorias propostas pelos cientistas devem se relacionar com o mundo 

empírico, permitindo-lhes, entre outras coisas, fazer predições e retrodições de 

fenômenos universalmente identificáveis. No caso da filosofia, não é imperativo que 

se despreze a experiência, mas ela tem um papel regulador muito mais difuso e, 

assim, é insuficiente para estruturar consensos em torno da admissibilidade de uma 

determinada teoria. O objetivo da filosofia é a inteligibilidade dos fenômenos, não as 

suas explicações. 

Mas, independentemente do modo como a distinção entre filosofia e ciência seja 

traçada, persiste algo importante de ser esclarecido ao leitor da BNCC: se a filosofia é 

distinta da ciência, por que ela está entre as ciências humanas? Neste ponto, creio 

que duas das minhas discussões acima podem ser de alguma utilidade: a relação 

entre ciências humanas e humanidades (ver 2.1.1.1) e a necessária aproximação da 

filosofia com outros componentes curriculares além das ciências humanas (ver 

2.2.1.3.2). 



14 
 

4.2. Os riscos do minimalismo curricular: Inicio este último comentário transcrevendo as 

palavras de um dos elaboradores da proposta da BNCC Filosofia:  

“Salta aos olhos a formulação minimalista do documento entregue à consulta 

pública. São apenas doze objetivos de aprendizagem propostos para os três 

anos do Ensino Médio, número substancialmente menor que o de qualquer 

dos outros componentes da Base. Cada um desses objetivos foi formulado de 

modo que o professor possa atendê-los por caminhos diversos, pondo em 

prática aquilo que de melhor sua formação lhe permita mobilizar. O intuito dos 

elaboradores – dentre os quais me incluo - foi priorizar a possibilidade do 

acontecimento, nas aulas e a partir das aulas, da experiência de um pensar que 

possa efetivamente ser chamado de filosófico.” (LYRA, p. 3) 

A opção da BNCC Filosofia por um certo minimalismo curricular pressupõe que estas 

sejam vantagens evidentes: deixar a maior margem de manobra possível para as 

opções do professor e impedir que os excessos do dirigismo curricular comprometam 

a experiência de pensar. Todavia, nem uma nem outra me parecem tão evidentes ou 

tão vantajosas. Não creio que uma larga margem de manobra seja exatamente aquilo 

que todos os professores mais esperam do currículo. Tampouco penso que o 

dirigismo curricular seja exatamente incompatível com a experiência de pensar, 

sobretudo, se compreendemos por “pensar” algo tão estrito – justamente para que 

“possa ser chamado de filosófico” – que não possa acontecer inteiramente à margem 

da história da filosofia. Portanto, se o minimalismo curricular deve ser justificado, ele 

o deverá ser por outras razões. 

Não tenho, infelizmente, nenhuma sugestão nesse sentido. Minhas únicas sugestões 

são que, enfim, haja uma razão realmente convincente para a opção pelo 

minimalismo curricular e que essa razão seja explicitada aos leitores da BNCC 

Filosofia. Há sempre o risco de o minimalismo curricular ser confundido com “falta de 

assunto” ou com irrelevância pura e simplesmente. Conclusões precipitadas como 

essas poderiam produzir retóricas eficazes para justificar a minimização da presença 

da filosofia nas escolas ou nas grades curriculares. Além disso, há igualmente o risco 

de o minimalismo ser interpretado como “currículo mínimo” e, assim, produzir uma 

profusão de instâncias para o adágio “todo currículo mínimo converte-se em currículo 

máximo”, que sintetizava um parte dos equívocos das políticas educacionais 

anteriores à Constituição de 1988. 

Mas acrescentar uma justificativa para o minimalismo não seria uma medida anti-

minimalista? Creio que sim e este é o paradoxo incontornável do minimalismo: para 

sustentar-se deve dizer algo além do mínimo. Não se dobrar a essa evidência vai, 

provavelmente, promover um equívoco ainda maior do que aquele que ele 

pretenderia evitar: converter virtualmente qualquer esclarecimento subsidiário de 

seus elaboradores num tipo de “comentário oficial” da BNCC. Esta discussão já 

oferece um exemplo disso: para discutir o minimalismo, foi preciso recorrer a um 

comentário e não ao próprio texto da proposta. Para evitar uma sobreposição infinita 
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de comentários, creio que a própria BNCC deveria se antecipar e dizer tudo que deve 

ser dito para a plena compreensão do currículo proposto e de seu modo de usar. 


