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 A produção coletiva e a avaliação pública da Base Nacional Comum Curricular 

(BNC) são aspectos a serem ressaltados nesse processo de construção do 

documento. Uma vez que, assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais, a BNC 

terá caráter normativo, a constituição participativa em vigor é de suma importância. 

 Igualmente fundamental é o entendimento do caráter de orientação da Base 

Nacional Comum Curricular. Nesse sentido, a versão ora avaliada afirma que “O 

objetivo da BNC é sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

estudantes ao longo da Educação Básica” [p. 7]. O uso do termo “sinalizar” é bastante 

feliz: entende-se que o documento orientará currículos em torno de conhecimentos 

que pretendem assegurar o direito à educação, mas não se configurará um currículo 

mínimo. Esta orientação é ainda respaldada pelo acréscimo necessário da parte 

diversificada do currículo, “a ser construída em diálogo com a primeira [a base comum] 

e com a realidade de cada escola, em atenção não apenas à cultura local, mas às 

escolhas de cada sistema educacional sobre as experiências e conhecimentos que 

devem ser oferecidos aos estudantes e às estudantes ao longo de seu processo de 

escolarização” [p. 15]. Sem dúvida, currículos devem ser construídos nas escolas, nas 

produções docentes. Há de se valorizar a autonomia do profissional de educação, a 

escola como local de discussão e as especificidades de cada instituição nas mais 

distintas regiões do país. 
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I - SOBRE A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E O COMPONENTE FILOSOFIA 

 Segundo a BNC, “[...] o pressuposto fundamental da área [de ciências 

humanas] considera o ser humano como protagonista de sua existência” [p. 236]. 

Embora o ser humano seja o objeto da área em questão, defini-la em termos do 

protagonismo do ser humano parece problemático, pois as diferentes relações 

(sociais, políticas, culturais etc.) e abordagens (geográficas, filosóficas, sociológicas 

etc.) criticarão o protagonismo em questão. 

 O próprio termo “ciências humanas” para designar a área também pode ser 

objeto de crítica: alguns filósofos preferem a expressão “humanidades”, tomando esta 

última como área que contribui para a formação – Bildung – do homem. Alguns 

defendem que a Filosofia não é propriamente ciência, ainda que uma “ciência 

humana”. Entende-se, contudo, que se trata de um termo já amplamente utilizado na 

Educação Básica. 

 Ainda com relação à área de Ciências Humanas, afirma-se que “[...] questões 

do contexto local e global são transversalizadas no conhecimento escolar da área, 

sem hierarquizações, mas como unidades de conhecimento” e citam-se, por exemplo, 

as identidades e as alteridades, a ética, a estética, as ideologias, os modos de pensar, 

de crer e de agir das pessoas. Pergunta-se: ao serem transversalizadas, há alguma 

garantia de que essas unidades do conhecimento sejam, efetivamente, trabalhadas? 

As unidades supracitadas, embora possam ser consideradas filosóficas, são 

identificadas no componente curricular Filosofia da BNC? 

 Neste mesmo viés, deve-se dar maior atenção aos chamados temas 

integradores, os quais “dizem respeito a questões que atravessam as experiências dos 

sujeitos em seus contextos de vida e atuação [...] [perpassando] objetivos de 

aprendizagem de diversos componentes curriculares [...]. São eles: Consumo e 

educação financeira; Ética, direitos humanos e cidadania; Sustentabilidade; 

Tecnologias digitais e Culturas africanas e indígenas” [p. 16]. Embora no texto “A Àrea 

de Ciências Humanas no Ensino Médio” seja feita menção à necessidade de 

articulação dos componentes que constituem a referida área, intensificando “ações 

interdisciplinares e transversais” [p. 240], não há qualquer referência aos temas 

integradores. Outrossim, não há alusão aos temas em questão no componente 

curricular Filosofia. 

 Outro ponto a ser investigado diz respeito à afirmação de que para alcançar os 

objetivos gerais da Área de Ciências Humanas na Educação Básica, “é necessária 

uma clara demarcação da progressão contínua e articulada do conhecimento em cada 
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etapa, nível e modalidade da Educação Básica, relacionando sua herança cognitiva e 

conceitual com a preocupação na formação integral reflexiva cidadã” [p. 237, grifo 

nosso]. Especificamente com relação ao componente curricular Filosofia, poderíamos 

estabelecer essa demarcação? Há uma progressão contínua necessária dos 

conhecimentos filosóficos em cada etapa do Ensino Médio ou poderíamos inverter as 

etapas dos componentes indicados na BNC? Como exemplo, podemos citar o primeiro 

objetivo de aprendizagem do componente curricular do segundo ano do Ensino Médio, 

CHFI2MOA001, “Explorar a lógica e a retórica com vistas ao exercício da 

argumentação e ao aprimoramento dos discursos com pretensões de legitimidade, 

compreendendo essa necessidade tanto nas demandas cotidianas, quanto na lida com 

saberes mais específicos ou complexos”. Trata-se de um objetivo amplamente 

defendido para a disciplina de Filosofia, mas usualmente trabalhado no primeiro ano 

do Ensino Médio, dado o seu caráter propedêutico. O documento entende que este 

componente está articulado e em progressão com aqueles anteriormente sugeridos, 

devendo - em função disso - ser desenvolvido no segundo ano? 

 Na seção “A Área de Ciências Humanas no Ensino Fundamental”, afirma-se 

que “A Filosofia e a Sociologia, componentes curriculares somente do Ensino Médio, 

fazem-se implicitamente presentes nos processos gerais de socialização, de 

desenvolvimento moral e interrogativo que atravessam toda essa etapa escolar, desde 

a Educação Infantil e por todo o Ensino Fundamental” [p. 238]. Pergunta-se: quais as 

garantias dessa presença, ainda que implícita? A meu ver, essa asserção 

desconsidera todo o debate de justificativa da obrigatoriedade da Filosofia como 

disciplina do Ensino Médio. No longo processo de inclusão de conhecimentos 

específicos de Filosofia na Educação Básica que culminou na promulgação da lei nº 

11.684/2008, argumentava-se, entre outros pontos, que o ensino difuso e implícito de 

temas filosóficos sob a bandeira da interdisciplinaridade não garante uma formação 

filosófica significativa do/a estudante: o raciocínio lógico-matemático desenvolvido pelo 

professor de matemática tem cunho matemático; a ética como parte do debate acerca 

dos processos históricos de escravidão é trabalhada, na aula de história, sob o registro 

histórico. Embora tenha caráter interdisciplinar, a Filosofia não é sinônimo de 

conhecimento interdisciplinar. Trata-se de uma área de saber bem específica nos 

processos de ensino-aprendizagem, com caráter formativo próprio. Esta posição há 

tempos é reiterada pelos estudiosos na área, mas ignorada nos termos da BNC. 
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II - SOBRE A APRESENTAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR FILOSOFIA 

 O texto de apresentação do componente curricular Filosofia assinala, baseado 

na vocação interrogativa desta última, a dificuldade de definir Filosofia. Demarca, pois, 

uma característica da – seja ela qual for – Filosofia: o questionamento nascido do 

assombro perante aquilo para o qual não há explicação corrente. 

 Ademais, afirma que igualmente singular é a atitude filosófica, a qual investiga 

seus assuntos sob perspectivas não usuais e coloca sob questionamento a própria 

possibilidade de obter respostas certas ou seguras. Nesse sentido, recoloca os 

próprios questionamentos, em um movimento incessante de pensar e repensar. 

 O caráter aberto da Filosofia é reiterado no parágrafo terceiro e diferenciado 

das ciências, visto que “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 pensar” [p. 294]. Neste ponto, relembro as observações precedentes acerca da 

(problemática) denominação da área de “Ciências Humanas”. Se “a Filosofia não é, 

ela mesma, uma ciência”, por que faz parte da área de Ciências Humanas? Não seria 

melhor mudar a nomenclatura da área para “Humanidades”? De todo modo, a 

apresentação do componente curricular Filosofia está de acordo, nos demais pontos, 

com a identidade da grande área em questão, a saber, a “elaboração [...] de 

compreensões e práticas voltadas para a produção de conhecimentos necessários à 

vida em comum e para o desenvolvimento de relações sociais justas” [p. 240]. 

 Outro problema identificado no texto de abertura do componente curricular 

Filosofia diz respeito à afirmação da presença, ainda que em sentido amplo, da 

Filosofia “nos saberes escolares desde muito cedo” [p. 294]. Este ponto já foi 

explorado no final da seção precedente, momento em que critico uma passagem da 

seção da BNC intitulada “A Área de Ciências Humanas no Ensino Fundamental”: 

diferentemente do que consta no documento, o trabalho com temas tradicionalmente 

associados à Filosofia nas disciplinas do Ensino Fundamental não compreende que a 

Filosofia esteja, ainda que em sentido amplo, presente nas experiências escolares 

dos/das estudantes. Ao contrário: alguns temas são ministrados de forma parcial e 

reducionista, distanciando-se do viés filosófico. Trabalhar temas do escopo da 

Filosofia ou usualmente associados a esta não implica que estas temáticas sejam 

abordadas filosoficamente. Se o texto da BNC reconhece que há “procedimentos 

metodológicos e críticos próprios” da área em questão, não poderia pressupor que a 

Filosofia, ainda que implicitamente, “está presente, das mais diversas formas, nas 
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duas etapas do Ensino Fundamental” [p. 294]. Talvez a Filosofia pudesse “cumprir seu 

melhor papel” [p. 294] – ou cumprir melhor o seu papel – se estivesse presente na 

escola, como componente curricular, desde o Ensino Fundamental. Todavia, embora a 

especificidade dos conteúdos filosóficos e o caráter formativo da Filosofia seja 

consenso entre pesquisadores, a presença da Filosofia nas primeiras etapas da 

Educação Básica ainda é ponto de vivaz discussão. 

 O texto da BNC pressupõe que a Filosofia no Ensino Médio seja possível não 

só por meio do contato direto com os textos filosóficos e do enfrentamento das 

temáticas clássicas da Filosofia, como também a partir da discussão filosófica de 

assuntos de interesse. Nesse aspecto, acompanha as pesquisas na área de Ensino de 

Filosofia, as quais defendem que o texto e/ou tema de Filosofia não é garantia de uma 

aula efetivamente filosófica. Por vezes, a metodologia e a abordagem filosóficas sobre 

temas da vida cotidiana podem ser mais formativas para o estudante de Ensino Médio 

do que o contato não reflexivo com a tradição filosófica. A Filosofia no Ensino Médio 

deve, pois, atentar para todos esses recursos (os textos filosóficos, as temáticas 

filosóficas e a reflexão filosófica de assuntos de interesse), “mobilizando 

procedimentos metodológicos e críticos próprios [da Filosofia]” [p. 294]. 

 Sobre os supramencionados procedimentos metodológicos e críticos próprios 

da Filosofia caberia um cuidado de explicitação: quais são estes procedimentos? O 

que seria próprio da atividade filosófica em sala de aula? Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (a despeito da possível crítica à concepção de “competências e 

habilidades”), trazem elucidações bem delineadas sobre os procedimentos próprios do 

filosofar no Ensino Médio: ler textos filosóficos de modo significativo; ler de modo 

filosófico textos de diferentes estruturas e registros; elaborar por escrito o que foi 

apropriado de modo reflexivo; debater, tomando uma posição, defendendo-a 

argumentativamente e mudando de posição em face de argumentos mais 

consistentes; articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos 

discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e em outras produções 

culturais; contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem 

específica quanto em outros planos (o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, 

histórico e cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica)1. A leitura e a 

elaboração escrita são fundamentais ao aprender Filosofia e deveriam constar de 

modo explícito no texto da BNC (assim como os demais procedimentos aos quais o 

texto faz implícita alusão). 

                                                             
1
 Cf. BRASIL-MEC/SEMT. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Ciências 

humanas e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação / Secretaria de Educação Média 
e Tecnológica, 2000. 
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 Na mesma passagem em que se faz referência aos procedimentos 

metodológicos e críticos próprios da Filosofia, ao mencionar as “temáticas mais usuais 

chamadas de filosóficas”, o texto da BNC cita a ontologia, a lógica, a retórica, a 

epistemologia, a ética e a estética. Pergunto: seriam temáticas, subáreas ou 

disciplinas filosóficas? Considerando as diretrizes curriculares para o cursos de 

graduação em Filosofia (Parecer CNE/CES 492/2001), são cinco as disciplinas 

básicas tradicionais: História da Filosofia, Teoria do Conhecimento, Ética, Lógica, 

Filosofia Geral: Problemas Metafísicos. Além disso, segundo o referido parecer, “tendo 

em vista o desenvolvimento da Filosofia nas últimas décadas, algumas áreas 

merecem ser consideradas, como: Filosofia Política, Filosofia da Ciência (ou 

Epistemologia), Estética, Filosofia da Linguagem e Filosofia da Mente”. Nos livros 

didáticos contemplados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), priorizam-

se os seguintes temas: Ética, Filosofia Política, Epistemologia/Teoria do 

Conhecimento, Metafísica/Ontologia, Lógica e Estética. Causa-nos estranheza a não 

menção à Filosofia Política (embora esta temática esteja presente nos objetivos de 

aprendizagem do 3º ano/EM – Condição humana e responsabilidade pelo mundo, 

especialmente nos componentes 003 e 004) e a inclusão da Retórica, usualmente 

abordada no escopo da Lógica ou das demais áreas temáticas da Filosofia. Caso essa 

seja uma opção específica da BNC, sugere-se justificar a distinção e o destaque feitos 

no documento. 

 No último parágrafo do texto de apresentação do componente curricular 

Filosofia, consta que “a Filosofia pode e deve conversar não apenas com as [demais?] 

Ciências Humanas, mas com componentes de todas as áreas do saber e com a parte 

diversificada do currículo escolar” [p. 295]. Novamente aparece o problema de 

classificação (ou não) da Filosofia como uma ciência humana. Uma saída, talvez, seria 

fazer algo como o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 

Ciências humanas e suas tecnologias, o qual situa a Filosofia, levando em conta a 

tradição de estudos, na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Não obstante, 

reconhece o caráter transdisciplinar da Filosofia, a qual dialoga com as Linguagens e 

Códigos (como Filosofia da Linguagem) e com as Ciências da Natureza e a 

Matemática (como Filosofia da Ciência). Relaciona-se, igualmente, com as 

Tecnologias, à medida que estas são entendidas como produto e como processo e 

cabe à Filosofia compreender e refletir sobre os significados social e cultural destes 

últimos – “redimensionando tanto a produção quanto a vivência cotidiana dos homens” 

(BRASIL-MEC/SEMT. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 
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Ciências humanas e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação / Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica, 2000, p. 9). 

 O texto de apresentação do componente curricular Filosofia termina com a 

seguinte sentença: “Os processos de mediação docente podem variar desde que não 

se perca o protagonismo do/da estudante na oportunidade de filosofar” [p. 295]. 

Embora compartilhe a ideia de que a experiência do filosofar deva ser o objetivo 

primordial da Filosofia no Ensino Médio, a formulação da sentença poderia ser revista, 

evitando o termo “protagonismo”. Isso porque além da leitura possível mencionada (o 

protagonismo, por parte do/a estudante, da oportunidade de filosofar), pode-se 

interpretar, ao se enfatizar a palavra protagonismo, o papel principal atribuído ao 

aluno/a em detrimento do papel – importantíssimo à experiência do filosofar em sala 

de aula – do/a professor/a. Nessa segunda e indesejada interpretação, o papel do/a 

docente seria secundário2. 

 

III – SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DO COMPONENTE 

CURRICULAR FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO 

 Sobre os objetivos de aprendizagem do componente curricular Filosofia no 

Ensino Médio, é elogiável a opção da equipe de especialistas comissionada pelo MEC 

por uma formulação extremamente concisa e, sempre que possível, aberta. Sabe-se 

da diversidade inerente aos cursos de Licenciatura em Filosofia, bem como das 

múltiplas possibilidades do professor se colocar dentro da Filosofia e, por conseguinte, 

do ensino da Filosofia. Nesse sentido, a proposta de Ensino de Filosofia na BNC 

resguarda a autonomia docente e a diversidade cultural e escolar brasileira. 

 Não obstante, o cuidado de não prescrever conteúdos ou indicar objetivos mais 

específicos incorre em algumas fomulações que, por vezes, confundem-se com os 

príncípios básicos de toda a área. Tomo como exemplo o segundo objetivo de 

aprendizagem, a saber, “Discutir problemas de origem, identidade e historicidade da 

Filosofia, identificando, nas suas principais obras, momentos e contextos, 

simultaneamente, questões comuns e formas diversas de enfrentamento dessas 

questões” [p. 295]. Entende-se que discutir problemas filosóficos em sala de aula 

implica em localizá-los, com maior ou menor frequência, nos textos clássicos, nas 

                                                             
2
 Na seção sobre a identidade da área de Ciências Humanas no Ensino Médio, afirma-se, 

analogamente, a necessidade de “Práticas que potencializem esse protagonismo [dos 
estudantes]”. A despeito da crítica ao modelo tradicional de ensino e aprendizagem, o qual 
privilegia o ensino em relação à aprendizagem, há que se cuidar para não inverter o foco e 
incorrer no mesmo problema: o protagonismo de um dos envolvidos em detrimento da 
figuração do outro ator na sala de aula. 
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diferentes épocas históricas e abordagens filosóficas. Por ser o texto o local 

privilegiado do discurso e da racionalidade filosóficos, defende-se que este deve ser 

um componente presente em toda a formação filosófica da Educação Básica. 

 Nesta perspectiva, o objetivo CHFI1MOA002 deveria estar no texto de 

apresentação da Filosofia e não como objetivo específico do eixo “Introdução ao 

Filosofar”. Com relação a este primeiro eixo, por ser um primeiro convite ao modo 

filosófico de pensar, introduzindo o/a estudante na “experiência do pensar filosófico” e 

diferenciando este pensar “dos demais saberes”, defendo a antecipação do objetivo 

CHFI2MOA001 para o primeiro ano do Ensino Médio: explorar a argumentação lógica 

nos discursos filosóficos e não filosóficos costuma ser um caminho extremamente 

frutífero para uma iniciação à experiência de pensamento filosófico. 

 Ainda sobre o primeiro eixo, deve-se ressaltar a pertinência da nomenclatura 

“Introdução ao Filosofar” ao invés da tradicional “Introdução à Filosofia”: dada a 

diversidade de filosofias, bem como a pretendida ênfase na experiência do 

pensamento filosófico, a expressão “filosofar” é bastante apropriada, acompanhando a 

escolha dos pesquisadores da área, os quais compõem um grupo de trabalho da 

Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia intitulado “Filosofar e Ensinar a 

Filosofar”. 

 O título do segundo eixo, por sua vez, não nos parece adequado. “Opinião, 

Conhecimento e Gosto” faz, de fato, referência aos objetivos a que dá nome? O termo 

“opinião” não é especificamente filosófico e não me parece relevante para destacar o 

que se pretende para o segundo ano. Se a ideia do objetivo CHFI2MOA003 a ele 

associado - como o interpreto - é trabalhar os discursos ideológicos e 

contraideológicos, o termo “ideologia” parece-me mais forte e acertado para constar no 

título. 

 Já “conhecimento” é um conceito caro à Filosofia. Nesse caso, o problema não 

é o termo propriamente, mas o fato dos objetivos de aprendizagem não o 

contemplarem de modo interessante. O objetivo CHFI2MOA001 diz respeito à reflexão 

sobre o método científico, uma temática muito específica no escopo daquelas 

usualmente associadas ao conhecimento. Essa restrição se justifica? Em que medida? 

O documento deveria evidenciar as razões dessa escolha ou, como defendo, adotar a 

abertura do objetivo de aprendizagem em questão para reflexões sobre o 

conhecimento em seu sentido mais amplo3. 

                                                             
3
 Na proposta de reordenação e rescrita dos objetivos de aprendizagem que faço adiante, 

constam duas sugestões para esse ponto: uma que diz respeito ao conhecimento (em sentido 
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 O título do eixo do segundo ano é ainda composto pelo termo “gosto”. Pelo 

mesmo critério de uso de uma terminologia mais abrangente e afeita ao vocabulário 

filosófico, adotaria o termo “arte”, mais condizente com a amplitude pretendida no 

modo conciso de exposição do componente curricular Filosofia. Embora “gosto” seja 

um conceito do escopo da Filosofia, restringe a pretendida abordagem estética a uma 

determinada leitura, a um leque de autores (como, por exemplo, à crítica kantiana da 

faculdade do juízo). Corre-se o risco, de outro lado, de uma banalização do próprio 

julgamento do juízo, incorrendo no senso comum “gosto não se discute”. Por uma 

interpretação (restrita a certos autores) ou outra (descolada de qualquer Filosofia), 

recomenda-se não usar o conceito “gosto” como título do eixo do segundo ano do EM. 

 Acerca do objetivo correspondente ao “gosto” ou à “arte”, CHFI2MOA004, a 

crítica recai na formulação “Desenvolver capacidades de apreciação das artes”, a qual 

atribui um caráter instrumental ou ilustrativo à arte. Esta serviria à Filosofia, seja como 

sensibilização que antecede à reflexão filosófica, seja como mera ilustração. Perde-se, 

nessa perspectiva, a possibilidade de uma leitura filosófica da própria obra de arte; 

deixa-se de pensar a Estética como área de conhecimento e de reflexão filosófica 

sobre a arte. De todo modo, ressalto a pertinência da inclusão desse objetivo na 

proposta da BNC, visto perpassar uma área – a da Estética – usualmente subjugada 

nas propostas curriculares, mas, a meu ver, de enorme potência para o trabalho 

filosófico nesse nível de ensino. 

 Embora os objetivos de aprendizagem não pretendam ser indicações 

curriculares, é possível identificar grandes temáticas filosóficas subjacentes a cada 

ano do EM. Na leitura que faço do documento, o objetivo CHFI3MOA001 poderia ser 

incorporado ao CHFI1MOA003: a pergunta pela vida e pela morte, formulada e 

discutida filosoficamente, faz parte do escopo dos problemas da vida cotidiana e da 

existência humana que pretendem ser problematizados de modo filosófico no ano 

inicial do EM. Embora a discussão do tema vida-morte faça parte das bases éticas de 

responsabilidade pelo mundo pretendidas para o terceiro ano, parece-me destoar da 

amplitude dos demais objetivos. 

 Ainda no terceiro ano, o quinto objetivo recai na crítica anteriomente feita (com 

relação ao segundo objetivo do primeiro ano): trata-se de um princípio geral do ensino 

da Filosofia na Educação Básica. Espera-se que o/a estudante compreenda “a 

abrangência, singularidade e importância da Filosofia na formação escolar básica e, 

por extensão, os possíveis lugares do filosofar na vida por vir” [p. 296]. Mas esta 

                                                                                                                                                                                   
amplo) e outra mais focada no conhecimento científico; ambas, no entanto, pretendem-se mais 
abrangentes do que a formulação ora criticada. 
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pretensão não deve ser um objetivo específico do último ano. Oferecer um ensino 

efetivamente filosófico e significativo para os alunos e alunas do Ensino Médio é 

condição primeira para a Filosofia como disciplina escolar (ou componente curricular). 

 A partir das críticas feitas, os atuais objetivos CHFI1MOA002 e CHFI3MOA005 

estariam presentes no texto de apresentação do componente curricular Filosofia. 

Consideraria a possibilidade de uma reordenação dos objetivos, na qual cada etapa do 

Ensino Médio teria três únicos objetivos, todos amplos, mas concomitantemente 

substanciais e essenciais à experiência formativa pretendida com a Filosofia nesta 

etapa da vida escolar. Sugeriria ainda uma reformulação textual, dando mais precisão 

e clareza aos professores e demais leitores. Segue, enfim, a proposta em questão: 

 

1º ANO/EM 

INTRODUÇÃO AO FILOSOFAR 

 

CHFI1MOA001 

Texto original: Realizar a experiência do pensar filosófico, diferenciando-o dos 

demais saberes, descobrindo sua presença implícita em conhecimentos já adquiridos 

e explorando possíveis diálogos com matrizes de pensamento não ocidentais. 

Sugestão: Realizar a experiência do pensamento em seu registro filosófico, 

diferenciando-o dos demais saberes, descobrindo sua presença implícita em 

conhecimentos já adquiridos e explorando possíveis diálogos com matrizes de 

pensamento não ocidentais. 

CHFI1MOA002 

Texto original [CHFI2MOA001]: Explorar a lógica e a retórica com vistas ao exercício 

da argumentação e ao aprimoramento dos discursos com pretensões de legitimidade, 

compreendendo essa necessidade tanto nas demandas cotidianas, quanto na lida com 

saberes mais específicos ou complexos. 

Sugestão: Apropriar-se de conceitos elementares de argumentação lógica que 

possibilitem a identificação, criação e avaliação crítica de argumentos, bem como a 

oportunidade de pensar sobre o próprio pensar de modo organizado e encadeado. 

CHFI1MOA003 

Texto original: 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 
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justiça e da violência, da religiosidade e do erro possam ser reconhecidos como 

passíveis de abordagem filosófica. 

Sugestão: Identificar e explorar a existência de relações entre Filosofia e vida 

cotidiana, problematizando filosoficamente temáticas como a do sofrimento e do 

prazer, da justiça e da violência, da religiosidade e do erro, do sentido da vida e da 

morte. 

 

2º ANO/EM 

Título original: OPINIÃO, CONHECIMENTO E GOSTO 

Título sugerido: CONHECIMENTO E ARTE 

 

CHFI2MOA001 

Texto original: Refletir sobre a questão do método científico e sobre sua influência na 

formação da cultura em seu sentido amplo. 

Sugestão 1: Refletir sobre a natureza do conhecimento, tendo em vista compreender 

filosoficamente tanto os seus fundamentos quanto os impactos epistemológicos, 

sociais, éticos e culturais das diversas formas de conhecimento. 

Sugestão 2: Refletir sobre a natureza do conhecimento e do método científico, tendo 

em vista compreender a função e os impactos epistemológicos, sociais e éticos da 

ciência e da tecnologia, conferindo-lhes seu sentido e papel no âmbito da cultura. 

CHFI2MOA002 

Texto original: Refletir sobre os processos de formação e de circulação de opinião, 

sejam eles artísticos, midiáticos, propagandísticos, educacionais ou religiosos. 

Sugestão: Diferenciar os discursos ideológico e contraideológico, refletindo sobre os 

processos de formação e de circulação de ideias, crenças e opiniões, sejam eles 

artísticos, midiáticos, propagandísticos, educacionais ou religiosos. 

CHFI2MOA003 

Texto original: Desenvolver capacidades de apreciação das artes e problematização 

do gosto, compreendendo o lugar da experiência estética na vida humana. 

Sugestão: Problematizar e refletir filosoficamente sobre diferentes linguagens 

artísticas, compreendendo o lugar da experiência estética na vida humana. 
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3º ANO/EM 

CONDIÇÃO HUMANA E RESPONSABILIDADE PELO MUNDO 

 

CHFI3MOA001 

Texto original: Diferenciar a ética das demais formas de regulação da conduta, 

percebendo sua presença e importância nas mais diversas áreas do conhecimento e 

do fazer humano. 

Sugestão: Diferenciar a ética das demais formas de regulação da conduta, 

conceituando-a e percebendo sua presença e importância nas mais diversas áreas do 

conhecimento e do fazer humano. 

CHFI3MOA002 

Texto original: Pensar a política como problema de organização das coletividades em 

várias escalas, da micropolítica ao estado, com seus sentidos históricos, variedades 

de formas de governo e mediação de conflitos. 

Sugestão: [Sem sugestão] 

CHFI3MOA003 

Texto original: Refletir sobre o desenvolvimento tecnológico e implicações ético-

políticas no mundo contemporâneo, em especial sobre as modificações que opera 

sobre modos de vida os mais diversos, humanos e não humanos. 

Sugestão: Refletir sobre o desenvolvimento científico e tecnológico e suas 

implicações ético-políticas no mundo contemporâneo, problematizando as 

modificações que opera sobre os mais diversos modos de vida, humanos e não 

humanos. 

 

 A fim de evitar que a concisão de objetivos seja eventualmente interpretada por 

outras áreas como indício de que a Filosofia não carece do espaço curricular hoje 

ocupado, sugiro que se reitere no texto de apresentação da área a opção pela 

formulação concisa, as justificativas para essa medida e a leitura dos objetivos de 

aprendizagem como tais (e não como conteúdos, o que, neste caso, poderia implicar 

na redução da carga horária do referido componente curricular). O texto de 

apresentação é fundamental como norteador de uma base nacional para a Filosofia na 
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escola, devendo resgatar o que já se consolidou como prática de ensino de Filosofia 

neste nível de ensino e o que ainda se pretende ver efetivado. Deveria, por exemplo, 

fazer menção – como o faz o texto de apresentação do componente Sociologia – aos 

componentes vislumbrados para cada ano da Educação Básica; estes componentes 

dariam suporte e consistência aos objetivos de aprendizagem indicados na sequência 

do texto. 

 Ademais, defendo que no texto de apresentação do componente curricular 

Filosofia, faça-se menção à possibilidade de inversão dos objetivos a príncípio 

enunciados por ano escolar, assim como à autonomia docente de trabalhar os 

referidos objetivos na ordenação que for mais apropriada ao professor. Com exceção 

– talvez – dos objetivos de aprendizagem do primeiro ano, os quais buscam 

familiarizar os/as estudantes com relação ao discurso, ao modo de problematizar e 

aos temas filosóficos e, como tais, têm caráter propedêutico, os demais objetivos 

podem ser – e são usualmente – trabalhados das mais variadas formas: na atual 

composição, associa-se conhecimento e arte no segundo ano, política e ética no 

terceiro; não obstante, os mesmos objetivos podem ser alcançados se, por exemplo, a 

reflexão sobre o desenvolvimento tecnológico e suas implicações for relacionada à 

temática do conhecimento e da ciência e, em outro ano, ética, política e estética 

apareçam entrelaçadas em discussões axiológicas. Nessa perspectiva, ressalto a 

importância de tornar o texto de apresentação do componente mais consistente, com 

as explicitações que pontuei ao longo deste parecer – ressaltando a autonomia 

docente e aquilo que é distintivo do ensinar e aprender Filosofia. 

 

IV – OUTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR RELEVANTES 

 Embora a leitura crítica do componente curricular Filosofia seja o objetivo 

primoridial do presente parecer, há um outro tópico da BNC sobre o qual faço uma 

breve consideração: o Ensino Religioso. 

 Defendo que é necessário assegurar a autonomia dos/das estudantes, 

independentemente de seus credos, raças ou gêneros. Como instituição política, o 

Estado laico deve coexistir com as distintas religiões nos limites estabelecidos por uma 

ética que respeite os direitos humanos. Todavia, os termos do Ensino Religioso no 

documento da BNC não evidenciam o referido respeito. Apesar das práticas não-

religiosas serem consideradas no componente curricular em questão, há um evidente 

privilégio da religião em relação às outras formas de manifestações culturais. A sutil 

separação no texto entre religião e cultura nos permite perguntar: se avaliado fora do 
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patromônio cultural, qual o lugar da religião em um Estado laico? Neste contexto, não 

estaria sobreposto às demais formas de cultura? 

 O que se está aqui questionando diz respeito ao fundamento pedagógico que 

justifica a presença do componente curricular Ensino Religioso em uma proposta de 

uma Base Nacional Curricular Comum. Apesar de assegurado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a justificativa curricular apresentada contraria o caráter 

de orientação que a BNC pretende assumir. Como parte do processo de formação, o 

reconhecimento das distintas manifestações culturais (dentre elas a religião) é de 

suma importância. Contudo, o componente curricular Ensino Religioso como parte de 

uma Base Nacional Comum Curricular apresenta-se como uma proposta limitada nos 

termos do documento aqui avaliado. 

 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É inegável o valor histórico do documento da BNC que orientará currículos em 

torno de conhecimentos que pretendem garantir o direito à educação. Por 

conseguinte, guiará também a produção de livros didáticos e programas de ensino, 

bem como será determinante para os cursos de formação de professores. Nesse 

sentido, reitero a necessidade de cuidarmos para que a BNC não engesse as 

atividades docentes mas, ao contrário, seja um dispositivo para uma proposta de ação 

educativa que envolva todos os atores comprometidos com a escola. Nesse processo, 

vislumbro uma necessidade vital: o investimento na formação e na carreira docente. 

Discutir currículo, em última instância, é discutir docência. A proposta de uma Base 

Nacional Comum Curricular será inócua se não vier acompanhada de um sério 

programa de valorização da carreira de professor que envolva a revisão dos quadros 

salariais e as condições de formação inicial e continuada. O fortalecimento do papel do 

docente e do magistério é condição necessária para que a proposta da BNC se efetive 

de modo significativo. 

 

 

São Bernardo do Campo, 02 de março de 2016 

 


