
1 

 

O ENSINO DA FILOSOFIA ENTRE A HISTÓRIA E O TEMA: A EXPERIÊNCIA DO 

COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE MAUÁ 

 

 

Jeverson Levi Santos1 

José Luiz Campos Teles2 

Katharina Lúcia de Almeida Moraes Fraga3 

Lucas Américo Andrade Santos4 

Victor Wladimir Cerqueira Nascimento5 

Weslley Silva Santos6 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda a experiência da Residência Pedagógica no Colégio Estadual 

Barão de Mauá, cujo ensino de filosofia é marcado pela relação dialética entre a História da 

Filosofia e a abordagem temática. Essa perspectiva visa integrar o ensino de filosofia 

interdisciplinarmente às demais disciplinas do Ensino Médio, sem, contudo, perder de vista a 

especificidade da disciplina filosófica. Assim, desenvolveu-se em sala de aula um ensino 

pautado na história da filosofia e projetos interdisciplinares visando a abordagem temática. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de filosofia é marcado por uma intensa discussão e produção acerca dos 

métodos históricos e temáticos de ensino. Hoje, há uma tendência em conciliar essas vertentes, 

muitas vezes forçando determinados períodos históricos a entrar numa problemática que lhe foi 

estranha ou trabalhando temas cuja construção histórica não lhe corresponde, abusando de 

aproximações ou traduções equivocadas. As duas formas de abordagem possuem vantagens: a 

abordagem temática se coloca como imediatamente evocando os problemas contemporâneos, 
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motivando maior envolvimento do aluno; por outro lado, a abordagem cronológica  tem a 

vantagem de sistematiza o conhecimento filosófico, identificando as correntes filosóficas e 

estabelecendo uma relação entre o pensamento filosófico e a história em geral. 

As formas de abordagem temática e cronológica não deixam de ter seus perigos. 

Enquanto a primeira apresenta o risco de perder o diálogo com a tradição filosófica e o rigor 

conceitual, tendo argumentos empobrecidos pela opinião subjetiva; a segunda, pode levar ao 

distanciamento dos problemas cotidianos e a crença de que os filósofos e seus conceitos estão 

presos ao seu marco temporal e nada podem dizer da realidade atual. Assim, a experiência 

pedagógica do Colégio Estadual “Barão de Mauá” trabalhou as duas abordagens de ensino, 

preferindo separá-las em momentos pedagógicos distintos. Essa prática dirige a atenção para 

duas formas metodológicas de ensino distintas e formas de avaliar distintas, evitando os riscos 

apresentados por essas abordagens e tomando-lhes as virtudes. Uma abordagem temática 

interdisciplinar através de um projeto de letramento que envolve todas as disciplinas, sendo a 

produção textual avaliada para todas elas também, e uma abordagem cronológica, seguindo a 

história da filosofia, no ensino regular da disciplina, sendo a forma de avaliação apenas para a 

disciplina Filosofia. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada na experiência da Residência Pedagógica do Colégio Estadual 

“Barão de Mauá” foi pautada nas habilidades e competências que se pretendiam desenvolver 

junto ao alunado. Elas fazem parte de um ideário maior sobre o ensino de filosofia que ressalta 

o vínculo entre filosofia e o cotidiano do aluno através da compreensão de que os problemas 

filosóficos apresentados na História da Filosofia são fundamentais para uma reflexão sobre a 

sociedade contemporânea e sua própria vida. Assim, as aulas, palestras, conversas, partem 

sempre do cotidiano do aluno para a elaboração de um problema filosófico que tem implicações 

tanto na sociedade como na vida de cada indivíduo. É no horizonte dessa problematização que 

são apresentados os filósofos e seus conceitos de forma cronológica e sistemática. 

As competências são “operações mentais complexas, subentendidas por esquemas de 

pensamento que permitem determinar (...) e realizar (...) uma ação relativamente adaptada à 

situação” (PERRENOUD, 2000. p. 15-16). Já as habilidades são “um saber necessário para 

execução de atividade específica, como identificar, definir, selecionar, comparar” (MELANI, 

2016. p. 408). Assim, do ponto de vista do ensino de filosofia, essas habilidades e competências 

se traduzem, segundo as Orientações curriculares para o ensino médio (2006), como divididas 
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em três grupos: Representação e comunicação (ler textos filosóficos de modo significativo, ler 

filosoficamente textos de natureza diversa, elaborar por escrito o que foi apropriado de modo 

reflexivo, debater através de argumentação consistente), Investigação e compreensão (articular 

conhecimentos filosóficos com demais áreas do saber) e Contextualização sociocultural 

(contextualizar conhecimento filosóficos tanto à sua origem quanto outros planos sociais). 

Diante disso, a avaliação pautada nessas habilidades e competências apresenta dois 

modos: uma forma disciplinar e uma forma interdisciplinar. O ensino regular da disciplina 

apresenta como forma avaliativa principal a competência de ler textos filosóficos (avaliação 

formal), mas também a capacidade de produzir por escrito o que foi apropriado (atividades de 

letramento / redação filosófica). A forma interdisciplinar de avaliação é feita através de projeto 

interdisciplinar temático, articulando diferentes disciplinas no mesmo objeto de estudo. A 

escolha do tema é pautada no contexto social do aluno, mas também no contexto social mais 

amplo visando uma preparação para a redação do ENEM.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A experiência da Residência Pedagógica no Colégio Estadual “Barão de Mauá” se deu 

inicialmente através de uma discussão a respeito do ensino de filosofia e de suas modalidades, 

focando na abordagem temática e cronológica, suas especificidades, problemas e virtudes. Esse 

debate foi fundamental para que os residentes tomassem ciência de que há diversas abordagens 

de ensino de filosofia e que é fundamental, antes de qualquer programação para o ano letivo, a 

determinação de que linha de ensino seguir. Devido ao preceptor já ter uma linha adotada, foi 

justificada as razões que o levaram a adotar tais abordagens, não somente em virtude de escolha 

do preceptor, mas também diante de um projeto político pedagógico da escola que exige 

diversas formas de avaliação. A escola, como projeto pedagógico, adotou uma divisão da 

avaliação do aluno em: simulado do ENEM, Atividades Complementares de Disciplina e 

Produção textual.  

A partir disso foi estabelecido que as aulas e avaliações regulares da disciplina seguiriam 

a abordagem cronológica, enquanto os projetos interdisciplinares da escola, e que envolvem 

todas as disciplinas, seguiriam a abordagem temática. A disciplina regular, enquanto abordagem 

cronológica, visaria a uma exposição sistemática da História da Filosofia que seguiria a seguinte 

divisão no Ensino Médio: 1º Ano – Filosofia Antiga e Medieval, 2º ano – Filosofia Moderna e 

3º ano – Filosofia Contemporânea. Diante da quantidade de filósofos, sistemas e conceitos, foi 

preciso fazer recortes dos filósofos que seriam abordados dentro desses períodos históricos. 
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Assim, foram privilegiados aqueles que têm maior relevância para a tradição, afim de que o 

aluno conheça o básico e que possa aventurar na História da Filosofia a partir de uma espinha 

dorsal. Sabe-se a fragilidade e o caráter muitas vezes aleatório de tais escolhas, privilegiando 

determinada escola filosófica em detrimento de outras. Contudo, se impõe ao preceptor e aos 

residentes fazerem uma escolha, por mais difícil que seja ela, devido ao tempo restrito de horas-

aula da disciplina, ao número de autores e à quantidade de conceitos que estruturam os sistemas 

filosóficos. A partir disso, foram feitos os programas de curso e os planos de aula. 

As aulas se deram a partir de algumas estratégias didáticas: primeiro, a formulação de 

uma situação-problema focando o cotidiano dos alunos; em seguida, contextualização da 

problemática e a formulação dos conceitos que articulam essa problematização. É somente a 

partir daí que é apresentado um determinado filósofo, suas obras, principais conceitos, etc. A 

observação das aulas feita pelos residentes foi centrada justamente nessa aproximação entre os 

conceitos filosóficos e o cotidiano dos alunos, produzindo sentido para o aprendizado da 

filosofia. Sabe-se que o maior desafio no ensino da filosofia é ultrapassar a carapuça rigorosa 

conceitual e relacionar tamanha abstração à realidade vivida pelos alunos. Assim, esse se 

apresenta como problema didático central para o ensino dessa disciplina. 

Nesse sentido, a elaboração dos planos de aula e sua execução pelos residentes foram 

pautadas nessa perspectiva de relacionar o cotidiano e os conceitos filosóficos. Além disso, a 

elaboração das avaliações e das atividades complementares pelos residentes tiveram como 

parâmetro os modelos das questões do ENEM e as atividades complementares foram de 

elaboração de redações filosóficas, também seguindo os parâmetros da prova nacional. 

Por outro lado, nos projetos interdisciplinares, os residente puderam ultrapassar os 

limites disciplinares do ensino regular de filosofia, buscando uma reflexão filosófica sobre os 

temas abordados nas palestras para a Produção Textual e em projetos tais como o Clube de 

Leitura, Filosofia e Quadrinhos, etc. Assim, além de ser possível abordar tematicamente o 

ensino de filosofia, foi possível aos residentes experimentar a reflexão filosófica em outros tipos 

de discurso, imagens, etc. Isso proporcionou a consciência do papel central do ensino de 

filosofia na concepção pedagógica de letramento que orienta (ou deveria orientar) toda a vida 

escolar. A leitura e a produção textual estão no centro da todas as abordagens e de todas as 

propostas de ensino de filosofia. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir do exposto, a experiência do Colégio Estadual “Barão de Mauá” conseguiu 

atingir os objetivos do Programa de Residência Pedagógica no tocante ao ensino de filosofia. 

Os residentes conseguiram aperfeiçoar sua formação por meio do ensino regular da disciplina 

filosófica e do desenvolvimento de projetos que fortaleceram o campo da prática. O exercício 

da relação entre teoria e prática fizeram com que os residentes pudessem coletar dados e 

diagnosticar o ensino e a aprendizagem escolar, elaborando, a partir de suas próprias 

características individuais, didáticas e metodologias adequadas. 

Com isso, o programa atinge o objetivo ao qual se propôs, a saber, induzir a 

reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura e instituir a experiência da 

residência pedagógica. Essa experiência é marcadamente diferente do estágio porque fortalece, 

amplia e consolida a relação entre a Universidade e a escola, promovendo integração entre a 

instituição que forma e aquelas que receberão os egressos das licenciaturas. Essa experiência 

também estimula o protagonismo das redes de ensino na formação de professores através da 

articulação entre teoria e prática, das estratégias didáticas, promovendo uma adequação dos 

currículos e das propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da 

educação básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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