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Resumo.  
O presente artigo apresenta resultados parciais da pesquisa que tem por objeto de estudo a 
disciplina de filosofia no ensino médio brasileiro. Discutir como a filosofia foi inserida ao 
longo do processo de consolidação do ensino secundário, de segundo grau e médio no sistema 
educacional brasileiro. A partir do percurso de presença-ausência analisa-se como foram 
ensinados os conteúdos dessa disciplina do século XIX aos dias atuais, direcionando a 
discussão para a realidade atual de retorno da obrigatoriedade da mesma no ensino médio e os 
novos ambientes de ensino e aprendizagem a fim de compreender os possíveis impactos das 
TICs no ensino de filosofia. 
Palavras-chave: Disciplina filosofia. Ensino secundário. Ensino médio. Filosofar. TICs. 
 

Abstract. 
This article presents partial results of the research that has as its object of study the discipline 
of philosophy in high school in Brazil. To discuss how philosophy was included in the process 
of consolidation of high school in the Brazilian educational system. From the route presence-
absence it has been analyzed how were taught the contents of this discipline of the nineteenth 
century to the present days, directing the discussion to the current reality of its return of 
obligation in high school and the new environments for teaching and learning in order to 
understand the potential impacts of the ITCs in teaching philosophy. 
Keywords. Philosophy discipline. High school. Philosophizing. ITCs. 
 

 

 

Introdução 

 

 A presença do ensino de filosofia no ensino médio sempre foi tema controverso. Ao 

longo da história da educação brasileira, fez-se presente quando do surgimento do secundário 

no século XIX e permaneceu até meados dos anos 70 do século XX. Substituído durante a 
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ditadura militar pelo ensino da Moral e Cívica e do OSPB, o retorno da filosofia ao segundo 

grau sempre foi tema recorrente dos defensores da democratização do país. Ao longo do 

processo de redemocratização do país nos anos 80, timidamente ressurge em alguns estados 

brasileiros. O ano de 2008 marcou o momento oficial do retorno dessa disciplina ao currículo 

do ensino médio. 

Com processo de ressurgimento dos anos 80 até a sua condição atual de obrigatória no 

currículo do ensino médio, renasceu o debate em torno do que se ensina, como se ensina e 

para que se ensina filosofia na educação básica. A questão acerca da ensinabilidade da 

filosofia sempre existiu no secundário nacional. Sílvio Romero fora o mais aguerrido 

debatedor do problema no final do Império e início da República. De certa forma, fez escola. 

Estão filiados a ele todos aqueles que criticam o ensino enciclopédico ou humanístico da 

filosofia. Estes últimos identificados pelos adeptos da tradição secundária francesa herdada da 

experiência medieval dos colégios parisienses vinculados à Universidade de Paris.  

 Ao problema da ensinabilidade da filosofia acrescentou-se, hoje, a realidade dos 

espaços virtuais de ensino. A popularização das mídias digitais e da internet provocou a 

proliferação de novas tecnologias educacionais. Na sociedade do conhecimento, as 

tecnologias de informação e comunicação se impõem como recurso no processo de ensino e 

aprendizagem. Os ambientes virtuais de aprendizagem são uma das tecnologias acessíveis 

hoje ao professor de ensino médio, no qual se encontra o professor de filosofia. Discutir como 

os ambientes virtuais de aprendizagem impactam a dinâmica do ensino de filosofia é o 

objetivo deste artigo. 

 Desenvolveremos a temática realizando primeiro uma abordagem histórica sobre a 

presença-ausência da disciplina filosofia no ensino médio brasileiro, para então discutirmos o 

problema do que se ensina, como se ensina e para que se ensina filosofia na educação básica. 

Na abordagem desse problema focalizaremos o debate em torno das posições (a) daqueles que 

defendem o ensino enciclopédico em oposição aos (b) críticos desse tipo de ensino 

contextualizando-o na realidade atual. Com isso, pretendemos analisar os impactos que as 

TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) poderão causar na prática pedagógica do 

professor de filosofia. 

 

O ensino de filosofia no Brasil: presença-ausência sentida no secundário nacional. 
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 Em 1836 o Governo Imperial fundou o Colégio de Pedro Segundo. A sua criação 

representou o ato político do governo brasileiro em criar um sistema oficial de ensino 

secundário no país. Até aquela data existiam apenas os cursos preparatórios vinculados às 

Faculdades de Direito e Medicina existentes em Pernambuco e São Paulo, Bahia e Rio de 

Janeiro, respectivamente. Nesses estabelecimentos preparava-se o aluno para os estudos 

superiores ensinando-lhes o latim, o português, o alemão, o francês, o alemão, a retórica e a 

filosofia. Até a década dos 50 do século XX, muitos dos expoentes da filosofia brasileira são 

frutos desses cursos preparatórios e dos cursos de Direito.  

 O Colégio de Pedro Segundo nasceu do desejo político nacional de educar e preparar a 

elite para o ato da governança. Inicialmente as discussões acerca de sua criação giraram em 

torno da questão da criação da universidade no Brasil e, posteriormente evoluíram para a 

necessidade d organizar o ensino secundário. A questão do secundário apareceu nos debates 

parlamentares e nos Relatórios do Ministro do Império de 1834 como necessidade de se 

reorganizarem as aulas avulsas necessárias para a implantação da universidade. No ano 

seguinte, 1835, os discursos parlamentares e as preocupações do Governo foram direcionadas 

especificamente à organização das aulas avulsas em um sistema de ensino secundário à 

semelhança da organização napoleônica (TEIXEIRA, 2001). 

 Em 1837, conservando o espírito de 1834 e 1835, foi criado o Colégio Pedro Segundo. 

Na concepção dos legisladores, o Colégio nascia como necessidade de organizar o ensino das 

aulas menores a ponto de cumprirem o papel de preparatórias para as escolas maiores. 

Enquanto organizador o plano dado ao Colégio era o de agrupar sob uma única direção e 

comando as aulas menores, os professores e os compêndios utilizados por eles. Buscava-se 

centralizar o ensino e administrar os conteúdos necessários para o ingresso nas faculdades, o 

que lhe dava o caráter de curso preparatório (HAIDAR, 2008). 

 Inspirado no modelo napoleônico dos Liceus, o Pedro Segundo trouxe a organização 

das matérias em torno de uma estrutura curricular. Sob influência da tradição francesa, 

embora a inspiração fosse o ensino científico dispensados nos liceus, o elemento aglutinador 

eram as humanidades ao molde dos colégios parisienses (CHERVEL, 1990; 1992). Essa 

peculiaridade transformou o plano de ensino do Colégio em um plano enciclopédico. Ao 

mesmo tempo em que se desejava fornecer aos alunos a formação científica buscava-se 

formar o carácter a fim de prepará-los para a vida social, fazendo com que o currículo do 

secundário fosse do ensino das matemáticas, da física e da química, ao ensino do 
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comportamento nas rodas sociais do Império: ensinavam-se as ciências e aprendiam a dançar 

para os salões de baile dos encontros sociais da época (BRASIL, 1838). 

 Costurando o tecido curricular estavam as disciplinas literárias e a filosofia. Ainda em 

serviço do espírito humanístico, estudavam-se as línguas e a retórica. Herança do sistema 

medieval dos colégios parisienses preservado pelo Ratio Studiorum dos Jesuítas (CODINA 

MIR, 1967; FRANCA, 1952), o estudo das línguas clássicas (latim e grego) e das línguas 

vernáculas (inglês, francês e alemão) coroavam a formação do homem culto necessária para 

desempenhar as funções que a burocracia do Estado precisava. O ensino da retórica, atrelado 

ao estudo da literatura, formava o cidadão civilizado à semelhança europeia capaz de travar 

diálogo com as nações desenvolvidas. A novidade nesse plano de ensino era a inclusão da 

filosofia.  

 Tradicionalmente, no sistema medieval de ensino e no Ratio Studiorum, a filosofia era 

ministrada nos estudos superiores, ou seja, nas faculdades. O sistema de ensino instituído na 

França pela reforma dos estudos realizada por Napoleão, introduziu a filosofia enquanto 

disciplina do bacharelado, isto é, preparatória para o ingresso nas universidades francesas. 

Como o Pedro Segundo fora criado inspirados nos Liceus, mas, ao mesmo tempo, no espírito 

dos colégios de bacharelatos, a filosofia faz parte do seu plano de estudo. 

 As matérias ministradas no secundário imperial eram distribuídas em séries. Estas 

obedeciam ao sistema francês que as ordena de forma decrescente: do maior para o menor. O 

plano de curso consistia em oito séries. As aulas de filosofia estavam distribuídas entre a 

primeira e a segunda série, portanto, nas duas últimas etapas da formação do estudante 

secundarista da época. A presença de suas aulas nos últimos anos da formação estudantil 

cumpria o seu papel de preparatória para as faculdades do Império.  

 Se por um lado a filosofia foi efetivamente introduzida no currículo do secundário 

nacional, por outro lado sua presença de fato não foi assegurada. Legalmente presente a 

filosofia constava do plano de estudos do Colégio. No entanto, sua disposição nos últimos 

anos fazia com que quase sempre não estive de fato presente. Isso decorre de que os 

regulamentos que regiam o funcionamento das faculdades permitiam que os alunos 

ingressassem em seus cursos realizando os estudos nos preparatórios mantidos por elas.  Além 

disso, o Governo autorizava ao aluno do Colégio Pedro Segundo realizar os cursos 

preparatórios e as provas de acesso das faculdades a partir do quarto ano (no quinto ano de 

oito), o que fazia com que muitos dos estudantes optassem por encerrar os estudos no Colégio 
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antes de cursar as três últimas séries, nas quais encontrava-se a filosofia (HAIDAR, 2008). 

 Na sua criação e ao longo dos anos, Pedro Segundo foi constituído e elevado à 

categoria de modelo exemplar para o secundário nacional. Seu sistema de ensino, distribuição 

de disciplinas e de carga horária, seus compêndios e seus conteúdos foram reproduzidos pelos 

demais estabelecimentos parcial ou integralmente. Como essa característica perdurou até o 

início dos anos 60 do século passado, a disciplina filosofia sofreu as consequências de seu 

posicionamento no plano de estudos. Padeceu do descaso decorrente da permissividade dos 

regulamentos das faculdades que permitiam o ingresso do aluno sem a conclusão do 

bacharelato.  Resistiu até ao limite às reformas do ensino secundário nas quais sua presença 

hora foi diminuída, hora foi aumentada, hora foi dividida etc. como se pode ver no quadro 

abaixo: 

Quadro 1. Quantidade de Horas/Aula/Semana e o Lugar do Ensino de Filosofia nos 
Planos de Curso do Ensino Secundário Brasileiro (1838-1961). 

Ano do 
Regulamento  

Ano do Plano 
de Curso 

Horas/Aula (h/a/s) e Lugar do Ensino da Filosofia  

1838 1838 Presença com 20 h/a/s distribuídas na 1ª e 2ª aula 

1841 1850 Presença com 10 h/a/s distribuídas na 6ª e 7ª aula 

1855 1856 Presença com 11 h/a/s distribuídas na 5ª, 6ª e 7ª aula 

1857 1858 Presença com 7 h/a/s distribuídas na 5ª, 6ª e 7ª aula 

1862 1862 Presença com 6 h/a/s distribuídas na 6ª e 7ª aula 

1870 1870 Presença com 6 h/a/s distribuídas na 6ª e 7ª aula 

1876 1877 Presença com 6 h/a/s distribuídas na 4ª aula 

1878 1879 Presença com 12 h/a/s distribuídas na 6ª e 7ª aula 

1881 1882 Presença com 6 h/a/s distribuídas na 5ª, 6ª e 7ª aula 

1890 1892 Ausência 

1892 1893 Ausência 

1894 1895 Ausência 

1898 1898 Ausência 

1911 1912 Ausência 

1915 1915 Presença com 3 h/a/s no 5º ano 

1925 1926 
Presença com 3 h/a/s no 5º ano do primeiro ciclo e como 
curso livre no 3º ano do segundo ciclo. 

1929 1929 
Presença com 3 h/a/s no 5º ano e como curso livre no 6º 
ano 

1931 1931 Ausência 

1942 1942/46 Presença com 3 h/a/s na 2ª série do Colegial Clássico 
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1951 1951 
Presença com 3 h/a/s na 2ª série do Colegial Clássico e na 
3ª série do Curso Científico. 

Fonte: Regulamentos do Colégio Pedro Segundo e Vechia e Lorenz (1989). 

 

 O Quadro da página anterior apresenta um retrato da situação da filosofia até os anos 

60 do século passado. Nele, observamos que a filosofia tem presença legal no currículo do 

secundário de 1838 a 1892. De 1892 a 1915 ficou ausente. Nesse período houve um 

redirecionamento dos estudos secundários influenciado pela ideologia positivista presente nos 

primeiros anos da República. O discurso oficial foi o de dar a esse nível de ensino um caráter 

mais científico. Atrelado a essa visão nasceu a concepção identificadora da filosofia com as 

humanidades. 

 No período de 1915 a 1930 a filosofia retorna como disciplina no ensino secundário. 

Seu retorno a esse nível de ensino coincide com a crise educacional da Primeira República, ou  

melhor, com a constatação do fracasso do modelo educacional até então executado (NAGLE, 

2009). Na história da educação brasileira, aparece de forma corriqueira a relação entre a 

preocupação com a situação educacional do país e a valorização da filosofia como disciplina 

necessária no ensino secundário. Talvez a justificativa para o retorno da filosofia nesse 

período deva-se a esse aspecto ideológico. O mesmo vale para a ausência da disciplina 

filosofia de 1931 a 1942 pelo viés do discurso da função conscientizadora, contestadora e 

problematizadora que o ensino de filosofia pode fazer surgir nos jovens (CARTOLANO, 

1985). 

 De 1942 até 1964 a filosofia está presente de forma perene. Há aqui uma coincidência 

entre período político democrático com a presença da disciplina no secundário. Após o 1964, 

com o Golpe Militar, exclui-se sistematicamente a filosofia com o argumento de que esta 

contribuía para distúrbios na ordem social por incentivar o aspecto político crítico nos 

estudantes secundaristas (ALVES, 2002). 

 Somente com a redemocratização, nos anos 80 do século XX, gradativamente e 

timidamente a filosofia passou a fazer parte do segundo grau. Essa iniciativa ficou restrita a 

alguns Estados brasileiros, o que a tornou uma ação particular de determinado Secretário e 

Governador de Estado, dando a esse movimento uma característica de ambiguidade e 

contradição. 

 Ambiguidade e contradição que se manifestam na LDB de 1986, ao propor o retorno 

ao ensino médio da filosofia sem, no entanto, determinar o seu lugar no currículo. Por essa 
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visão estariam presentes os conteúdos filosóficos enquanto componentes transversais, ou seja, 

promovendo a inter e a transdisciplinaridade no currículo. Somente em 2008 tal concepção foi 

alterada com a definição da obrigatoriedade da filosofia enquanto disciplina presente nos três 

anos do ensino médio. 

 A posição dúbia em torno da presença-ausência da dsiciplina filosofia no secundário 

realçou o problema da ensinabilidade da mesma. Para alguns de seus defensores, a questão 

deveria girar em torno do que e do como se deveria ensinar em tal disciplina. Do mesmo 

modo, para alguns de seus adversários, a filosofia não deveria estar presente enquanto 

disciplina no currículo do ensino médio porque não se tinha definido o que e o como se 

deveria ensinar. Aliada a essa argumentação nasceu desculpa da inexistência de licenciados 

em filosofia com capacidade para exercer a docência de filosofia no secundário. 

 

A ensinabilidade da filosofia: o que se ensina, como se ensina e para que se ensina 

filosofia na educação básica 

 

 A análise da questão da ensinabilidade da filosofia é um problema recorrente na 

filosofia. Em Kant já temos a afirmativa clássica de que não se ensina filosofia, mas se ensina 

a filosofar. Essa postura kantiana relacionava-se à realidade do ensino de filosofia na 

Alemanha do século XVIII. Criou-se historicamente uma disputa em torno da questão que 

colocaria em oposição a concepção filosófica de Kant e Hegel, que pode ser traduzida da 

seguinte forma: em filosofia se ensina a filosofar ou se ensina história da filosofia 

(CARRILHO, 1987). 

 A partir dessas posturas, podemos classificar a posição adotada pelos professores na 

proposição do currículo da disciplina. No século XIX, época da criação do secundário 

brasileiro os planos de ensino da disciplina caracterizam-se pelo enciclopedismo. A ênfase 

recaia sobre uma visão histórica da filosofia com a qual buscava-se oferecer um ensino 

totalizador do conteúdo filosófico. Tal concepção atrelava-se e favorecia a difusão da corrente 

filosófica hegemônica no período: o ecletismo (PAIM, 1967; 1988; CRUZ COSTA, 1956; 

1960). 

 O expoente desse período foi Domingos de Magalhães considerado por alguns como 

fundador da filosofia brasileira (CERQUEIRA, 2002).  Seguindo esse raciocínio, a filosofia 

no Brasil foi inaugurada com a obra de Domingos de Magalhães e seu espiritismo eclético a 
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partir da preocupação em construir uma ideia do ser brasileiro. Ou seja, a filosofia surgiu no 

Brasil a partir do desejo e da necessidade em se criar uma identidade nacional (CRUZ 

COSTA, 1956; 1960). 

 Aliado e convivendo com a visão eclética persistia a concepção humanística de cunho 

aristotélico-tomista. Seus representantes no mundo filosófico do secundário foram o frade 

beneditino José Santa Maria do Amaral, no período de 1838 a 1880, e Rosendo Muniz, de 

1880 a 1915. 

  A prática de ensino da filosofia desses professores pautava-se pelo princípio de que 

ensinar filosofia era ensinar a história da filosofia. A visão eclética mesclava-se com a visão 

humanista remanescente da influência jesuítica do Ratio Studiorum na educação nacional: 

ensina-se os conceitos em uma visão histórica para que o aluno tenha o varal ao qual 

posteriormente poderá acrescentar os cabides conceituais específicos (FRANCA, 1952). 

 Crítico severo dessa concepção acerca da ensinabilidade da filosofia, Sílvio Romero, 

professor do secundário a partir de 1880, propunha que o ensino de filosofia fosse reduzido ao 

ensino da lógica. Justificava a sua proposição afirmando que o ensino enciclopédico e 

histórico mostrava-se ineficaz e enfadonho para os alunos, sendo mais proveitoso 

instrumentalizar os mesmos com o raciocínio lógico (ROMERO, 1969). Há uma coincidência 

entre os estudos alemães desenvolvidos por Romero e Tobias Barreto em Recife e essa 

proposição. Pode-se afirmar que esses estudos fizeram com que Romero conhecesse e se 

aproximasse da concepção kantiana acerca do ensino da filosofia. 

 Embora não tenha demonstrado efetiva influência na Congregação do Colégio a fim de 

promover as alterações que propunha, Sílvio Romero fez escola. Seu criticismo ao que se 

ensina na disciplina filosofia do secundário nacional desenvolveu a concepção de que no 

Brasil não se ensinava filosofia (ou filosofar) porque não havia aqui uma filosofia nacional 

(ROMERO, 1969; FRANCA, 1990). Adeptos dessa visão foram Franca e Cruz Costa. Para 

estes temos no Brasil uma pseudo-filosofia. Enquanto tal, a ensinabilidade da filosofia 

restringe-se ao ensino da história da filosofia. Sendo assim, o que se produziu no país não foi 

uma filosofia mas uma ideologia nacional (JAGUARIBE, 1957). 

 A disputa inicial acerca da ensinabilidade da filosofia marcou a questão em torno da 

filosofia como disciplina no secundário. Ainda hoje se debate a questão. Nos anos 80 do 

século XX, Saviani defende o princípio de que a filosofia, por sua essência, é um ato radical, 

de conjunto e sistemático (SAVIANI, 1985). Seguindo essa lógica, o ensino de filosofia 
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deveria ser pautado pelo ensino profundo dos conceitos filosóficos em viés histórico-dialético. 

Embora exista uma valorização do ensinar a filosofar este está condicionado à visão 

historicista.  

 A mesma concepção está presente na visão de Marilena Chauí em seu Convite à 

Filosofia (1995). Nele, apesar dos conteúdos estarem distribuídos em torno de conceitos ou de 

abordagem disciplinar da filosofia, a pauta está atrelada ao viés histórico. Ou seja, a 

ensinabilidade da filosofia obedece ao princípio da história da filosofia. 

  Gallo, Cornelli, Danelon (2003), Kohan (2000), Kohan, Leal, Ribeiro (2000) e Ghedin 

(2009), ao discutirem a filosofia no ensino médio pós-LDB (1986), assim como muitos outros 

participantes do GT de Ensino de Filosofia da ANPOF, optam pelo viés kantiano de que se 

ensina a filosofar e não filosofia. Para eles, a prática do ensino de filosofia deve ser pautado 

pela abordagem conceitual a partir da escolha de temas problematizadores presentes na 

sociedade na qual o aluno está inserido.  

 Essa concepção comunga de uma visão mundial que hoje se consolida acerca do 

ensino de filosofia. Influenciados pelo advento das concepções conceituais de 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridades e da visão científica de 

colaboratividade ou de comunicabilidade, os profissionais do ensino de filosofia adotam a 

postura de proposição da prática de ensino sustentada por esses princípios. O argumento 

sustenta-se sobre a característica de saber fundante da filosofia. Ou seja, o seu caráter de 

conhecimento conceitual básico a torna interdisciplinar por natureza (GIROTTI, 2012). 

 

O impacto das TICs no ensino de filosofia: possíveis contribuições 

 

 Se por a filosofia possui essa natureza que favorece a interdisciplinariedade, como ela 

se situa no mundo da sociedade informacional, na qual a internet e as mídias digitais se 

consolidam e influenciam nas práticas educacionais? (CASTELL, 1999). Essa questão se 

impõem, hoje, em todos os níveis de ensino e a todas as práticas de ensino em todas as 

disciplinas.  

 A facilidade com que os jovens têm acesso às informações problematiza o ensino 

pautado no informacional ou na concepção historicista do ensino da filosofia. Ancorar a 

ensinabilidade no viés historicista, nesta nova realidade, enfraquece e contribui para a visão 

de inutilidade do saber filosófico, pois seus conteúdos podem ser vistos, lidos e ouvidos no 
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ambiente web. O desafio tornou-se, hoje, em utilizar o capital informacional presente no 

mundo virtual em favor do ensino do conteúdo filosófico. 

 Têm-se aqui o nascimento de um novo problema: se a filosofia é por excelência a 

ciência da problematização crítica, radical, conjuntural e metódica, como situá-la no universo 

informacional muitas vezes acrítico? 

 Em experiências desenvolvidas no ambiente de ensino aprendizagem virtual Moodle,  

utilizando-nos de chat, wiki e fóruns, ministramos a disciplina Introdução à Filosofia, em 

2011, no curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), no campus de Jequié. Nessas experiências foi possível desenvolver atividades de 

ensino aprendizagem baseadas em questões problematizadoras que promoveram a 

aprendizagem conceitual e histórica da filosofia.  

 A participação dos alunos nas atividades propostas foi significativa. O fato de 

representar uma novidade pelo uso da tecnologia da informação e da comunicação nas aulas 

como instrumental técnico parece ter provocado o efeito da admiração e da curiosidade 

filosófica, tal como conceituavam filosofia Platão e Aristóteles. A utilização de vídeos 

disponíveis na YouTube e de wikis disponíveis na rede dinamizaram as aulas e proporcionaram 

o surgimento nos alunos do comportamento investigativo. 

 Não se verificou uma postura acrítica reduzida ao aspecto informacional. Ao contrário, 

o uso dessa tecnologia provocou maior interesse em debater as temáticas. Além disso, 

promoveu o desenvolvimento da capacidade de escrita e argumentação dos alunos, visto que 

nesse ambiente eram solicitados a se posicionarem e escreverem suas ideias e pontos de vista. 

Alunos que não se posicionavam no ambiente tradicional de ensino e aprendizagem, no 

ambiente virtual se posicionavam de maneira natural e corrente. 

 

Considerações finais 

 

 Hoje, a questão da ensinabilidade da filosofia no ensino médio se apresenta não como 

uma disputa entre a visão historicista e a visão sistemática, ou entre o ensino da história da 

filosofia e o ensinar a filosofar, mas em como ensinar a filosofar na sociedade da 

comunicação. 

 Parece-nos que o advento da internet e sua influência sobre a prática do ensino nas 

escolas provoca uma readaptação do professor a essa nova realidade. Além disso, no caso 
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específico do ensino da filosofia, impulsiona a visão kantiana acerca do seu ensino. Se o 

professor de filosofia, em qualquer nível de ensino, utilizar os ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem ou o conteúdo informacional presente na web de forma crítica e como ponto de 

partida para o surgimento de situações problematizadora, o impacto das TICs no ensino de 

filosofia será positivo e rico. A experiência desenvolvida por nós evidência essa realidade. 

 Cabe perguntar se as mesmas condições existem no ensino médio. O professor da 

disciplina filosofia no ensino médio pode contar com o instrumental técnico das TICs? Se 

sim, como poderia dinamizar suas aulas a partir do uso das TICs? Essas questões se impõem 

como continuidade de nossa pesquisa. Porém, podemos concluir que a ensinabilidade da 

filosofia impactada pela sociedade da comunicação não permite mais a ensinabilidade 

historicista. 
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