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Introdução

Objetivo: Discutir o alcance de uma proposta curricular de Filosofia para o 

primeiro ano do Ensino Médio.

Percurso:
●Por que uma proposta curricular temática e aplicada em Filosofia?

●Montando a proposta

2.1. Ensino, Educação e Escola

2.2.  Epistemologia e Educação

2.3. Política e Educação
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1. Por que uma proposta curricular temática e aplicada em 
Filosofia?

1.1. História e Temas da Filosofia

Caracterização da Filosofia: atitude reflexiva que investiga criticamente condições 
de possibilidade. (PCN+, 1999; OCN, 2006)

“não há ‘conhecimentos’ filosóficos sem iniciação filosófica, [assim como] não há 
iniciação sem retomada de pensamentos já advindos” (FOLSCHEID, 
WUNENBURGER, 1999, p. 10).

“Cabe insistir na centralidade da História da Filosofia como fonte para o 
tratamento adequado de questões filosóficas” (OCN, 2006, p. 17)
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1. Por que uma proposta curricular temática e aplicada em 
Filosofia?

1.1. História e Temas da Filosofia

Abordagem histórica e abordagem temática da Filosofia
●temática: corre o risco de perder de vista a tradição ocidental
●histórica: corre o risco de se comprometer com uma ideia de progresso

Convergência enfatizando a abordagem temática
●ganhos: especificidade, desenvolvimento das competências, caráter discursivo e 
argumentativo (pensamento crítico)
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1. Por que uma proposta curricular temática e aplicada em 
Filosofia?

1.2.  Aplicando conceitos

●Caráter conceitual da Filosofia x caráter empírico

“ proporcionar a ocasião oportuna para seus alunos desenvolverem determinadas 
competências e habilidades que os tornem sujeitos autônomos e cidadãos 
conscientes.” (PCN+, 1999, p. 42)

 “reconhecer que os conhecimentos são recursos a serem mobilizados nas mais 
inéditas e complexas situações reais. P. 44” (PCN+, 1999, p. 44)
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2. Montando a proposta
2.1. Ensino, Educação e Escola

Objetivo: Analisar as diferentes naturezas das ideias de Ensino, Educação e 
Escola

A.Pensamento crítico e atitude crítica
●Estranhamento (antagônico ao comum)
●Desnaturalização (antagônico ao natural)
●Análise de argumentos

B.Aplicar a criticidade as ideias de Ensino, Educação e Escola
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2. Montando a proposta
2.2. Epistemologia e Educação

Objetivo: Analisar como as diferentes concepções epistemológicas geram 
diferentes concepções educacionais

A.Racionalismo, Descartes: a importância da dúvida e a defesa do inatismo.
B.Empirismo, Locke: a importância da metodologia e a crítica do inatismo.
C.Criticismo (Filosofia Transcendental), Kant: a educação prática e reflexiva.
D.Linguagens, Códigos, Ciências Naturais, Matemática e Ciências Humanas
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2. Montando a proposta
2.3. Política e Educação

Objetivo: Analisar como diferentes concepções políticas geram diferentes 
concepções educacionais

A.Reformistas : a educação é capaz de mudar a sociedade.
●Platão: reformar a educação e o conhecimento para reformar o Estado
●Rousseau: a crítica da sociedade individualista e a reforma estatal
●Adorno: retomada da crítica social para o conhecimento

B.Aperfeiçoadores: a educação como um meio para harmonizar a sociedade.
●Aristóteles: como melhor adequar o indivíduo para o bem viver
●Dewey: a educação em função da democracia.
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