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INTRODUÇÂO 

Exercendo a função de coordenadora do PIBID, conheci a dura realidade das 

escolas estaduais e dos professores da rede pública de Natal (RN). Vi de perto 

os vários e graves problemas de infra-estrutura que existem nas escolas, 

especificamente, nas quais o PIBID/Filosofia atua, na Mascarenhas Homem e 

Winston Churchill. Fiquei admirada com o empenho, garra e dedicação da 

diretora Eliane Winston Churchill em transformar o grande prédio da escola – 

cuja capacidade é de acolher 2000 alunos por turno – num lugar minimamente 

confortável, num ambiente agradável, propício à educação. Os problemas são 

tão sérios que praticamente inviabilizam as aulas, como, por exemplo, a 

instalação elétrica, toda danificada, de modo que é um risco ligar os 

ventiladores - velhos - porque podem esquentar e queimar, como já ocorreu de 

fato. Realmente, é fácil entender a grande evasão escolar e o enorme 

desinteresse dos alunos que vão à escola, mas muitas vezes não assistem às 

aulas. Depois de muita batalha, neste ano de 2012, a Secretaria de Educação 

assumiu o compromisso de fazer uma reforma geral no prédio a partir de 

julho/agosto. A escola irá funcionar durante o período de obras em outro lugar 

a ser ainda definido. Parabéns, Eliane! Esperamos que dê tudo certo!  

Deixando de lado os inúmeros problemas que nós do PIBID não podemos 

resolver, neste pequeno texto, quero apenas deixar registrado algumas 

reflexões e divulgar os dois “produtos” mais relevantes do nosso grupo 

PIBID/FILOSOFIA: uma proposta de ESTRUTURA CURRICULAR no ENSINO 

MÉDIO e o JORNAL DO ADOIDECENTE.  

 

Exercitando o pensamento 

               Nós, seres humanos, uma das espécies de vida que existem na 

imensidão - finita ou infinita - desse universo, somos os únicos que refletimos 

sobre a existência, criando inúmeras teorias sobre as várias realidades que 



existem a nossa volta. Como todos os seres vivos, nós nascemos e 

morre(re)mos, mas, diferentes dos demais, perguntamos: qual o sentido disso 

tudo? Tem algum sentido, ou não? Sem dúvida, uma de nossas maiores 

idiossincrasias é procurar uma explicação tanto para o universo quanto para 

nossa própria existência. Será que existe um deus que nos criou? Ou fomos 

nós que o criamos? Somos frutos do acaso? Quem é o homem? Divino? 

Animal? Reles mortal? Insignificante? Um ser genial? Existimos e, como 

pergunta Caetano, “a que será que se destina?”.  

Esse tipo de indagação todos nós fazemos, com mais ou menos 

frequência, intensidade e complexidade. Mesmo quem não conhece nada de 

filosofia tem seus momentos de devaneios filosóficos. Nesse sentido, podemos 

dizer que nós, humanos, somos todos filósofos: uns mais, outros menos, uns 

bem mais, outros, bem menos. Porém, no sentido mais estrito do termo, 

quando “filosofia” significa um tipo de saber que vem se desenvolvendo há 

2600 anos, nem todos nós somos filósofos. Quando alguém diz simplesmente: 

“Minha filosofia é X”, por exemplo, a do antigo jogador Gerson, “tirar vantagem 

em tudo”, isso não é filosofia. É uma frase, uma máxima, que pode até servir 

como um mandamento para as ações da pessoa. A filosofia é um saber 

específico que, como os outros saberes, tem sua história, seus temas, 

questões, sistemas, e um vocabulário próprio, rico e complexo. 

Levando em consideração que aqui no Brasil a filosofia voltou a ser 

disciplina obrigatória do Ensino Médio, é oportuna uma reflexão sobre os vários 

aspectos ligados ao seu Ensino, mais precisamente, no nível médio. A filosofia 

acaba de chegar às escolas, mas será que ela está sendo compreendida? 

Como apresentar a filosofia para os jovens do Ensino Médio?  

De modo geral, a filosofia é considerada pelos alunos uma matéria difícil 

por ser um “saber muito abstrato”. De fato, a compreensão das questões 

metafísicas, fundamentais e insolúveis das quais a filosofia trata requer tempo 

e proximidade. Além disso, o discurso filosófico é conceitual e argumentativo, é 

construído a partir de termos que precisam ser definidos; por exemplo, se digo 

que algo é belo, que é justo, preciso antes esclarecer o que compreendo como 

“beleza”, como “justiça”. Os conceitos precisam ser esclarecidos, assim como 

os argumentos precisam ser encadeados numa ordem lógica, seguindo uma 

linha de raciocínio. O mundo da filosofia se faz nas ideias, nas palavras, na 



linguagem. Como já dizia Aristóteles, “a filosofia é pensamento que se pensa”, 

é reflexão sobre o próprio pensar. Nesse sentido, podemos dizer que não é 

fácil entrar no universo filosófico, já que este é invisível, impalpável, pois os 

conceitos só existem enquanto pensados. Por isso, quem se propõe a ensinar 

filosofia precisa se preparar muito bem para exercer esse ofício que se realiza 

sobre finas teias conceituais.   

Podemos, então, questionar a formação dos professores de Filosofia: 

como deve ser sua formação? Como se preparar para pensar e ensinar a 

pensar?  

Exercitando o pensamento com questões teórica e práticas também.  

 

Uma boa pergunta ao professor de filosofia: 

O que é FILOSOFIA???  

Que tipo de saber é este? É um conhecimento capaz de enunciar as 

verdades absolutas sobre o sentido da existência, do mundo, da realidade ou é 

um conhecimento feito de teorias que são verdadeiras apenas para seus 

autores? A filosofia responde às nossas mais íntimas e profundas questões 

existenciais ou ela apenas nos pergunta e nos esclarece quais são essas 

questões? Ela nos oferece a solução dos nossos problemas metafísicos ou 

somente nos facilita a lidar com eles?  

Qual é a sua resposta, professor? Como você entende FILOSOFIA?  

Talvez você ainda não tenha na ponta da língua uma resposta 

amadurecida sobre isso, mas acho que é necessário ter, pois considero que o 

modo como nós professores entendemos o que é filosofia influencia 

diretamente no modo como a ensinamos. Penso que o modo (subjetivo) como 

compreendemos o que é a filosofia é uma espécie de pano de fundo a partir do 

qual os diversos conteúdos (objetivos) ganham sentido. Por mais que o 

professor tente ser neutro e não interferir com suas ideias no conteúdo 

transmitido, ele não consegue alcançar a utópica impessoalidade. Aliás, isso 

não é uma característica só do filósofo, acontece com todos os humanos, pois 

o modo como cada um interpreta a realidade é uma espécie de impressão 

digital do pensamento, é impossível pensar em algo sem deixar marcas.  

Qual é o papel da Filosofia no Ensino Médio?  



Qual é o objetivo do ensino da Filosofia no Ensino Médio? A ênfase deve estar 

na forma ou no conteúdo a ser ensinado? O mais importante é transmitir 

informações, passar determinados conhecimentos da história da filosofia, ou 

estimular o raciocínio crítico, reflexivo, capaz de analisar e argumentar sobre 

questões e temas variados? Ou ainda, será que o ensino da filosofia deve 

preparar os jovens para o exercício da cidadania? O professor tem uma missão 

e um dever político?  

O que você, professor, acha? Qual é a sua resposta para esta questão que é 

decisiva na sua prática docente? 

Minha interpretação sobre o que é filosofia: 

Considero que a filosofia é um tipo de saber construído com palavras, 

ideias, argumentos, teorias, sistemas (e até aforismos) que procura refletir o 

mundo, a vida, os valores, os conceitos etc. A filosofia é, sim, uma ciência 

situada entre as Ciências Humanas, é um saber com sua linguagem própria, 

seu rigor conceitual. E por ser ciência, conforme afirma o filósofo Friedrich 

Nietzsche, a filosofia não é capaz de enunciar verdades absolutas nem juízos 

definitivos, ao contrário, o que lhe é mais próprio é expandir as possibilidades 

do pensamento, abrindo novas “perspectivas” tornando o horizonte mais amplo. 

O que há de bom, de positivo, na filosofia, é ser ela uma força que nos leva em 

direção à vida enriquecendo nossas experiências cotidianas, aprimorando 

nossa percepção da realidade, enriquecendo nossa viagem pelo mundo. 

Concordo com a concepção nietzschiana de filosofia que vê um parentesco 

bem próximo entre a filosofia e a arte, que vê o filósofo como uma espécie de 

cientista-artista que busca o conhecimento racional e lógico do mundo, mas 

sabe que esse conhecimento é uma invenção sua. Sabe e tem prazer em 

saber que suas teorias não são “verdadeiras”, pois não correspondem às 

coisas, são somente nomeações, designações, classificações.  

Segundo Nietzsche, o homem, espantosamente, cria a partir de si 

mesmo - como a aranha tira de dentro de si a sua teia – metáforas e 

metonímias que, associadas, formam redes de pensamento, teias de 

significados. Ele cria “uma construção como que de fios de aranha, tão tênue a 

ponto de ser carregada pelas ondas, tão firmes a ponto de não ser 

despedaçada pelo sopro de cada vento” (NIETZSCHE, 1983). Quer dizer, na 

interpretação nietzschiana, o saber científico produzido pelo homem são essas 



teias conceituais que, embora estejam sobre águas, servem como sólidos 

edifícios nos quais o ser humano se abriga e se protege. Nietzsche reconhece 

e valoriza a sofisticada engenhosidade do homem, porém faz questão de 

salientar que estas construções teóricas que estruturam e organizam a vida 

humana são criações poéticas, criaturas antropomórficas, que não enunciam a 

verdade do mundo.  

Ou seja, considero que a filosofia é uma espécie de ciência-arte movida 

pela lógica razão, mas também pelo impulso estético, lúdico, que cria conceito, 

sentido e beleza à existência. Concordo plenamente com Nietzsche ao 

considerar que: “O valor da filosofia não corresponde à esfera do 

conhecimento, mas à esfera da vida”. (NIETZSCHE, 2001) 

Sobre metodologias:  

 O professor deve usar uma metodologia que leve a reflexão filosófica para o 

universo conhecido e familiar dos alunos, desse modo, o universo tão distante, 

abstrato e complexo da filosofia torna-se mais próximo, mais acessível e, por 

isso, muito mais interessante aos jovens estudantes. Ou seja, é importante 

vincular História da Filosofia a Temas/Conceitos da atualidade, associando os 

principais filósofos da História da Filosofia e suas teorias a ideias e questões 

atuais e cotidianas.  

 A ênfase deve estar na forma do modo de se pensar e não no conteúdo a ser 

aprendido. Ou seja, o foco principal dever ser despertar o pensamento crítico, 

questionador e argumentativo, assim como estimular a capacidade de analisar 

e interpretar textos/discursos/ realidades, sejam de ilustres filósofos ou não. 

Estou de acordo com José Angotti que, em sua palestra na abertura do IV 

Encontro Integrativo do PIBID da UFRN, afirmou que é preciso “mais formação, 

menos informação; mais análise e síntese, menos memorização”. 

 

Minhas contribuições no PIBID  

Desde março de 2011, a fim de contribuir na formação dos nossos alunos 

universitários, dos alunos do Ensino Médio e na formação dos professores da 

rede pública, venho coordenando várias atividades dos bolsistas em 

consonância com os supervisores, tais como: a produção de planos de aula, 

formas de atuação em sala de aula, elaboração de questões de prova, 

contato/correção das provas, pesquisa bibliográfica etc. Dois produtos se 



destacam do nosso grupo PIBID/FILOSOFIA: uma proposta de ESTRUTURA 

CURRICULAR no ENSINO MÉDIO e o JORNAL DO ADOIDECENTE. Estes 

são complementares, pois a proposta de estrutura curricular (criação minha) 

define, em linhas gerais, os conteúdos de filosofia a serem ensinados nos 12 

bimestres, ou 12 Unidades, do Ensino Médio e as edições do Jornal 

correspondem aos conteúdos já definidos pela proposta.  

Uma PROPOSTA de ESTRUTURA CURRICULAR no ENSINO MÉDIO 

Em relação ao ensino de filosofia realizado nas escolas, o primeiro fato que 

constatei é que os professores não sabem ao certo o conteúdo que irão 

ministrar. Como a filosofia voltou ao Ensino Médio há pouco tempo, ainda não 

há uma estrutura curricular definida para os três níveis do Ensino Médio, de 

modo que o professor fica livre para ensinar o que quiser, seguindo mais ou 

menos as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No ano 

passado, 2011, os livros didáticos de filosofia elaborados especificamente para 

o ensino médio, que passaram pela seleção feita pelo MEC, foram 

apresentados às diversas escolas estaduais nos vários estados brasileiros, 

inclusive aqui em Natal. Cada escola teve a liberdade de escolher o livro a ser 

adotado. A escola Mascarenhas Homem escolheu: COTRIM, Gilberto; 

FERNANDES. Mirna. Fundamentos de filosofia. 1 ed. São Paulo: 

Saraiva,2010.  A escola Winston Churchill preferiu: ARANHA, Maria Lúcia de 

Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à filosofia. 4 

ed. São Paulo: Moderna, 2009. Outras escolas escolheram: CHAUÍ, Marilena; 

Convite à Filosofia, Ed. Ática, 13ª edição, São Paulo, 2009. Vale dizer que os 

livros chegaram nas escolas agora no início de 2012.  

           As observações dos pibidianos revelaram que, mesmo com os livros 

definidos, ainda faltava saber, delimitar os conteúdos a serem ministrados, 

numa ordenação que constituísse um programa para cada ano letivo. A 

imprecisão dos conteúdos programáticos impossibilitava realizar um 

planejamento geral das aulas.  

         Com o objetivo de criar uma estrutura curricular básica que sirva como 

parâmetro para o planejamento das aulas tanto dos bimestres quanto do ano 

letivo e dos diferentes níveis, resolvi elaborar uma proposta de ESTRUTURA 

CURRICULAR no ENSINO MÉDIO, definindo: Nível, Ementa, Filósofos, 

Conteúdos específicos, Objetivos e Áreas. A proposta completa se encontra 



disponível no nosso Blog: http://pibid-filosofia-ufrn.blogspot.com.br/. Em linhas 

gerais, a proposta curricular elaborada, segue o seguinte esquema:  

 

 

 

 

 

 

1º NÍVEL E M E N T A FILÓSOFOS ÁREAS 

1º Bimestre 
A questão: 

O que é Filosofia? 
Todos  Filosofia Geral 

2º Bimestre 

Natureza e Cultura: 

(phýsis, pré-socráticos e 

nomos, sofistas) 

Tales, Heráclito e Protágoras 

(VI – V a.C) 

Filosofia Antiga 

e 

Metafísica 

3º Bimestre 
Realidade e Aparência, 

Conhecimento e opinião 

Sócrates e Platão 

(V-IV a.C) 

Filosofia Antiga 
e 

Teoria do 
Conhecimento 

4º Bimestre 
Regras de construção do  

Pensamento Lógico 

Aristóteles 

(IV a.C) 
Lógica aristotélica 

2º NÍVEL EMENTA FILÓSOFOS ÁREAS 

5º Bimestre 

Fé e Razão  

na Idade Média 

(V- XV) 

Sto. Agostinho (354-430)  

 Tomás de Aquino 

(1225/1274) 

Nicolau Maquiavel (1469-

1527) 

 

Filosofia Medieval 

e 

Filosofia política 
 

http://pibid-filosofia-ufrn.blogspot.com.br/


 

 

 

6º Bimestre 
Revolução Científica 

(XVI-XVII) 

Francis Bacon (1561/1626) 

Galileu Galilei (1564/1642), 

Filosofia Moderna 

e Ética 

7º Bimestre Empirismo e Racionalismo 

René Descartes (1596-1650), 

David Hume (1711-1776) 

Teoria do 

Conhecimento  

 

8º Bimestre 

As críticas à Metafísica em 

nome da Razão e da Ciência 

 (XIX) 

Immanuel Kant (1724-1804) 

Augusto Comte (1798-1857) 

Filosofia Moderna 
e 

Metafísica 

3º NÍVEL EMENTA FILÓSOFOS ÁREAS 

9º Bimestre 

 

 

A crise da Razão  

no século  XX 

 

Friedrich Nietzsche 

(1844-1900) 

e 

Sigmund Freud (1856-1939) 

Ética 
e 

Filosofia 
Contemporânea 

 

10º Bimestre 
A valorização da Arte 

no século XX 

Walter Benjamim  

(1892-1940) 

Ferreira Gullar (1930- x) 

Estética  
e 

Filosofia 
Contemporânea 

11º Bimestre 

Diferentes Ideologias:  

Marxista, Nazista,  

Liberal, Democrata 

etc 

a definir 

 

Filosofia política 
e 

Filosofia 
Contemporânea 

12º Bimestre 
Ecologia e ética no século 

XXI 
a definir 

Ética 

 



 

 

CARACTERÍSTICA da PROPOSTA: 

 A proposta curricular em questão compreende os três anos do Ensino Médio 

como um único curso formado por 12 BIMESTRES, ou 12 UNIDADES, que 

contemplam, em linhas gerais, toda a história da Filosofia - Antiga, Medieval, 

Moderna e Contemporânea - e as suas subáreas mais relevantes: Metafísica, 

Ética, Estética, Teoria do conhecimento, Lógica e Política.   

 

ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO do “JORNAL DO ADOIDECENTE:       

O jornal do adolescente doido, porém decente!”  

A ideia de fazer o jornal me surgiu em uma das nossas reuniões quinzenais 

com os coordenadores dos subprojetos quando vi um jornal feito pelos colegas. 

Adorei! Dei-me conta de que fazer um jornalzinho, com textos pequenos, leves, 

interessantes e, principalmente, com humor, para serem lidos e trabalhados em 

sala de aula pelos alunos das escolas seria excelente.  

Dei o nome ao jornal de “O JORNAL DO ADOIDECENTE: o jornal do 

adolescente doido, porém decente” com a finalidade de, utilizando o humor, 

desfazer os preconceitos que geralmente as pessoas têm em relação à filosofia 

- disciplina considerada difícil, muito abstrata e, por isso, chata - e à figura do 

filósofo, quase sempre associada à imagem de um homem sério, fechado, 

concentrado nos seus profundos pensamentos.   

A figura do “adolescente doido, porém decente”, uma espécie de maluco 

beleza e não um “aborrecente”, vem justamente brincar com o tom solene, 

“majestoso”, meio sombrio e melancólico que muitos acham (inclusive alguns 

pibidianos e professores universitários) que é próprio da filosofia e dos 

filósofos. Utilizando uma linguagem fácil e alegre, o jornal pretende despertar a 

curiosidade dos jovens alunos por essa nova disciplina, mostrando que estudar 

filosofia não precisa ser uma tarefa enfadonha e pesada. Ao contrário, 

conhecer as questões e os temas filosóficos pode ser muito interessante, 

prazeroso, e pode, até mesmo, ajudar a refletir sobre questões e dúvidas   

próprias da inquieta adolescência.  

Os objetivos da produção do jornalzinho são vários: 

http://3.bp.blogspot.com/_yyUeLlyqaXw/TSKfPFx-bUI/AAAAAAAAAbg/ZQ8cWv7AmQA/s1600/ESCOLA-ESTUDOS-GENTE-ECNCHENDO-OQU-CHMAM-DE-ADOLESCENTES.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_yyUeLlyqaXw/TSKfPFx-bUI/AAAAAAAAAbg/ZQ8cWv7AmQA/s1600/ESCOLA-ESTUDOS-GENTE-ECNCHENDO-OQU-CHMAM-DE-ADOLESCENTES.jpg


- apresentar a filosofia através de uma aparência lúdica, despertando a 

curiosidade dos alunos. 

- servir como material didático, além do livro do MEC, a ser usado pelos alunos 

em sala de aula nas turmas em que os bolsistas atuam junto ao supervisor.   

- servir como bibliografia básica que corresponde à proposta curricular 

idealizada. Isto é, cada edição do jornal está vinculada a uma ementa da 

proposta. A idéia é fazer 12 edições do Jornal que correspondam aos 12 

bimestres/unidades da proposta. Já fizemos duas. 

- estimular os bolsistas a produzirem textos bem redigidos, pois estes 

apresentam várias deficiências na escrita.  

- servir de material didático a outros professores do Ensino Médio, já que o 

jornal está disponível no nosso blog: http://pibid-filosofia-ufrn.blogspot.com.br/.  

         O jornal aborda questões e filósofos relevantes da história da filosofia 

como também fala de assuntos atuais e familiares aos alunos do Ensino Médio. 

A linguagem utilizada é simples e de fácil compreensão, o texto pequeno, 

sempre acompanhado de imagens, e sempre com bom humor.  

        Parte dos jornais é distribuída, é dada: aos alunos e professores das 

escolas públicas, aos supervisores, aos bolsistas e também a outros alunos do 

curso de Filosofia, sobretudo os de licenciatura que, aliás, gostaram muito e 

podem inclusive utilizar os jornais em suas atuações. Outra parte fica guardada 

nas duas escolas em que atuamos para ser distribuída em sala de aula de 

modo a garantir que todos os alunos da turma possam ter nas mãos o 

Jornalzinho. Nesse sentido, podemos dizer que os jornais não são “material de 

consumo”, são “material permanente” já que podem e devem ser utilizados e 

reutilizados. 

       Editamos em dezembro a primeira edição do jornal e, agora em março, a 

segunda. Faltam 10 edições para fechar a proposta curricular, além destas 

edições também pretendemos produzir outras com temáticas variadas. 

Ficamos muito contentes com os nossos pequenos jornais impressos, são 

quatro folhas, tamanho A4, dobradas ao meio, o primeiro em folha amarela, o 

segundo, verde. Os jornais ficaram lindos, leves, práticos e engraçados.  

Eis aqui as capas das duas primeiras edições: 

http://pibid-filosofia-ufrn.blogspot.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Termino aqui, passando a vocês um dos meus textos publicados no 

jornalzinho: 

FILÓSOFOS E FILOSOFIAS  

Não existe apenas uma definição de filosofia, assim como não existe um tipo 

só de filósofo.  

Na realidade concreta e sensível de todos os dias, é  tudo plural. 

Pela sua própria natureza (escorregadia, como uma serpente), a filosofia não 

aceita ser definida de forma categórica e definitiva, pois ela é 

complexa e infinita.  

 

Aliás, como já dizia Aristóteles, a filosofia nasce de um estado 

de admiração, de espanto, de perplexidade diante da mais 

simples e cotidiana (e sem sentido) realidade.  

 

 

 

Do mesmo modo que existem inúmeras definições de filosofia, existem 

inúmeros tipos de filósofo: crente, descrente, lógico, dogmático, relativista, 

sofista, racionalista, empirista, niilista, positivista, existencialista, cético, místico, 

estético, analítico, político, pragmático, etc..., quase todos metafísicos.... 

 

 

   

 

 

 

 

Etc... 
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Filósofo é gente, e gente é tudo igual porque é tudo diferente. Pode ser: gente 

boa, camarada, mau caráter, indiferente, seboso, inteligente, nervoso, sincero, 

engraçado, malandro, vaidoso, esperto, mentiroso, arrogante, melancólico, 

deprimido, falante, animado, divertido, amigo, querido etc. 

Tales de Mileto, o primeiro filósofo grego, por exemplo, era tão concentrado 

nas grandes e complexas questões sobre a natureza que era muito desatento 

com as coisas pequenas, simples e corriqueiras. 

Tão preocupado vivia em descobrir o enigma do universo, que não via o buraco 

que estava bem a sua frente e nele cai, de repente. 
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