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Resumo 

O propósito deste texto consiste em analisar basicamente duas questões: considerando a 

obrigatoriedade da disciplina filosofia no ensino médio, algumas implicações da 

resolução no. 2 de 1º. de julho 2015/CNE sobre as licenciaturas e as diferenças de 

tratamento a respeito da pesquisa e do ensino nos cursos de graduação em filosofia. 

Busca abordar algumas das causas concernentes à falsa separação entre pesquisa e 

ensino tanto no bacharelado quanto na licenciatura em filosofia. O texto pretende, 

também, discutir   algumas das consequências desta dicotomia para a formação do 

estudante de filosofia. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze basically two questions: considering the 

mandatory of discipline philosophy in high school, some implications of the resolution 

no. 2 1.July 2015/CNE on degrees and .as differences in treatment regarding research 

and teaching in undergraduate courses in philosophy. Seeks to address some of the 

causes concerning the false separation between research and teaching in both 

baccalaureate and in graduation in philosophy. The text also intends to discuss some of 

the consequences of this dichotomy for the formation of the philosophy student.  
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Somente há oito anos a filosofia ressurgiu como disciplina obrigatória no Ensino 

Médio brasileiro e qualquer avaliação breve deste reaparecimento nos pode mostrar que, 

ainda assim, não há garantias definitivas de sua permanência em seus currículos. 

Podemos dizer que avançamos um pouco em direção a uma ideia de ensino de filosofia, 

mas não podemos dizer que a implantação da disciplina foi e tem sido um ponto 

pacífico para a sua existência   nas escolas. 

Duas questões gostaríamos de pontuar: quais foram as dificuldades históricas de 

sua implementação nos currículos e uma vez isso ocorrido, qual é a dificuldade de sua 

manutenção nas escolas? O fato é que a filosofia está sendo sempre ameaçada, pois para 

o senso comum dos técnicos que ocupam postos chaves nos ministérios, nas secretarias 

de educação, ela ainda é entendida como uma área de saber dispensável. O fato é que 

ela sempre foi desmerecida tanto em sua existência quanto em seus propósitos no 

Ensino Médio, sempre foi vista como uma disciplina facilmente substituível e de pouca 

valia para a aquisição de conhecimentos que na cabeça de muitos desinformados ou de 

má fé, devem ter utilidade prática e “servir” para algo de concreto imediato na formação 

e na vida dos estudantes. 

A longa trajetória do aparecimento da filosofia nos currículos denota a pouca 

preocupação com sua existência e sua pouca relevância para esses tais propósitos ditos  

“positivos” e práticos. 

 

Resgatando a história 

Um pequeno histórico poderá nos dar a dimensão de sua importância. A filosofia 

no ensino médio brasileiro esteve presente desde o século XVI com a chegada dos 

jesuítas. O Colégio da Bahia em Salvador teve em 1572 o primeiro curso de filosofia do 

Brasil com caráter messiânico e com objetivos de catequese e instrução. Há ali um firme 

propósito de defesa contra as heresias e os infiéis pela Igreja.  O Curso de Filosofia teria 

duração de três anos e ao seu final o estudante recebia pelo Colégio da Bahia o grau de 

bacharel ou mestre em Artes e Filosofia. Havia conformidade com o modelo da 

metrópole portuguesa que instituiu um plano de estudos pedagógicos – a Ratio 

Studiorum- publicada em 1599 e aprovada definitivamente no século XVII, 

compreendendo os studia inferiora (correspondente ao ensino médio) e os studia 

superiora (estudos de filosofia e teologia). A Ratio Studiorum compreendia, então, um 

curso de Artes ou de Filosofia e Ciências, com duração de três anos, onde além de 

Matemáticas e Ciências Físicas Naturais eram ensinadas também, a Lógica, a Metafísica   
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e a Moral. Cabe lembrar que a Ratio Studiorum, em sua 15ª regra, submetia os 

professores a uma censura, o que nos lembra algumas tentativas absurdas e abusivas dos 

inventores desse retrocesso chamado “ Escola sem Partido” no Brasil em pleno século 

XXI: “se alguns forem amigos de novidades ou de espírito demasiadamente livre, 

devem ser afastados sem hesitação do serviço docente” (Apud Paim, A. 1984). 

A filosofia ensinada pelos jesuítas, entretanto, era a “oficial”, ou seja, aquela que 

privilegiava Tomás de Aquino, a escolástica e com muitas reservas Aristóteles, lido  

geralmente através dos escolásticos e não a partir de suas obras originais consideradas 

de autoria pagã para os religiosos. A disputa, por exemplo, entre racionalismo e 

empirismo, já tão em voga no século XVII, a controvérsia da ciência moderna- de 

Giordano Bruno a Kepler e Galileu- era ignorada, quando não combatida, pelos jesuítas. 

O pensamento de René Descartes, oriundo de um colégio jesuíta, o La Flèche, era 

condenado. Esses “professores de filosofia” reproduziam, então, o pensamento 

medieval. 

Com o intuito de substituir a visão religiosa dos jesuítas (que serão expulsos do 

Brasil (1758) por acusação de conspiração contra o Rei de Portugal) pela visão leiga, e 

imbuído das ideias da filosofia moderna e do iluminismo, o Marquês de Pombal, 

nomeado em 1750 ministro do rei de Portugal, cria as Aulas Régias, avulsas e isoladas, 

que adaptariam a filosofia ao novo ensino de tendência laica e liberal (liberalismo 

clássico). Este é um dos preceitos da Reforma Pombalina.  No entanto, no Brasil, os 

professores eram filhos de proprietários rurais, sua formação era jesuítica e assim, o 

ensino de filosofia permaneceria ainda por muito tempo de tendência eminentemente 

escolástica. 

Em Coimbra, em 1772, são criadas duas “Faculdades Maiores” – matemática e 

filosofia, esta última compreendida como “ciência natural”, de perspectiva pragmática e 

utilitária, tal como, de certo modo, exigia a visão burguesa do mundo. A filosofia 

ensinada, então, nos studia superiora deverá ser cursada em quatro anos. Aristóteles 

será discriminado como  filósofo abominável por Pombal, devendo-se, pois, evitar a sua 

leitura. Isto se justifica, na medida em que, a modernização do ensino deve levar em 

consideração não só os mentores da revolução científica moderna, mas também as 

figuras ilustres do empirismo inglês e do liberalismo clássico  (Cunha,1980,51). 

A reforma pombalina com o intuito de qualificar e de forma rápida e eficaz,  

pessoal para pesquisar, descobrir e explorar riquezas naturais nos vários cantos do reino, 

visa formar agrônomos, botânicos e pesquisadores de campo. A Faculdade de Filosofia,   
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assimilando a nova ciência, a começar pela física newtoniana, formará  um grupo de 

naturalistas com a finalidade de trazer Portugal à competitividade com as  instituições 

científicas dos  outros países. Do momento em que o saber científico conquista a sua 

autonomia, a filosofia, subordinada outrora à teologia, na nova universidade aproxima-

se do que seria uma espécie de física quantitativa. O pensar filosófico se descaracteriza 

igualmente confundido com a explicação científica: “saber qual é a verdadeira causa 

que faz subir a água na seringa é filosofia”, assim como conhecer as propriedades 

destruidoras da pólvora , também é filosofia! ( Rezende, A . 1988,70, cit. Joaquim de 

Carvalho in “ O Nascimento da Moderna Pedagogia: Verney”, 30). Até o  laboratório de 

física existente na Faculdade de Filosofia portuguesa foi denominado “Teatro de 

Filosofia Experimental”. 

 Por decisão política, então, a filosofia  aristotélico- tomista é duramente 

criticada, mas não desaparece (pois os colégios religiosos, assim que os jesuítas 

retornam, 80 anos depois da expulsão, irão retomá-la, principalmente, nos seminários). 

Ainda, por restrição de ordem política , no trabalho de Verney a inspiração da filosofia 

na modernidade de  John Locke é  devidamente omitida. 

Com a chegada de D. João ao Brasil (1808) aparecem os Cursos de Ensino 

Superior, tais como a   Academia Militar e da Marinha, Cursos de Medicina e Cirurgia, 

Curso de Matemática (para os profissionais militares) , Agronomia, Química, Desenho 

Técnico, Economia Política e Arquitetura (para os não militares). Os Cursos de Direito, 

com o objetivo de preparar os futuros parlamentares que atuariam no Congresso, 

surgem após a independência em São Paulo e no Recife (1827), mas só se tornam 

faculdades em 1854. Como muitos desses profissionais das Universidades haviam se 

formado na Europa, alguns até estudaram com Augusto Comte, a influência do 

positivismo já é significativa. A Filosofia  passa a ser propedêutica para o ingresso no 

Ensino Superior. 

 Com a transformação em 1837 do  Seminário São Joaquim em Colégio de 

Instrução Secundária, o   Colégio Pedro II , único sob a jurisdição da Coroa e que 

deverá servir de padrão aos demais e aos liceus, a Filosofia aparece como cadeira avulsa 

com 34 alunos, preparatória para os cursos superiores, notadamente o de Direito. 

Embora não tenha sido bem sucedida a tarefa de criar uma faculdade superior de 

estudos filosóficos no Brasil, em todas as províncias, mesmo antes do Pedro II, já 

aparece no ensino médio a filosofia como cadeira obrigatória nos liceus e ginásios do 

Império.  
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Podemos constatar a obrigatoriedade do ensino de filosofia  no período de 1826 

a 1837, mas as  várias reformas educacionais  que se sucederam nem sempre 

conservaram  a filosofia nas grades curriculares. De 1850 a 1951 são dezoito reformas 

de ensino e em pelo menos cinco delas a filosofia foi “esquecida”, mesmo no Pedro II. 

Em algumas reformas ela aparece inclusive como curso livre. As áreas delimitadas da 

filosofia no programa do ensino secundário eram: “psychologia”; “origem das ideias”; 

“história da filosofia”; “metafísica”; além de “theologia”; “ética”; “ontologia”; 

“estética”; “theodiceia” e “cosmologia”. Esta divisão tradicional da filosofia, que vai da 

psicologia racional à cosmologia, está em conformidade com os padrões medievais de 

classificação e com a   subordinação  da filosofia à teologia (observamos isso nas 

considerações  em Kant e Hegel, por exemplo). 

Um certo ecletismo filosófico surge, a partir de 1882, com a intenção de barrar o 

dogmatismo crescente em filosofia e a doutrinação ainda religiosa. Na   educação a 

partir de 1889 ( Primeira República) passa a ser bastante evidente a hegemonia dos 

positivistas e liberais, em contraposição à monarquia e à Igreja. A educação laica terá 

prioridade e os estabelecimentos responsáveis pela educação pública, as disciplinas irão 

priorizar um currículo voltado para as ciências e para o espírito cientificista, 

obedecendo a hierarquia das ciências proposta pelo positivismo de Augusto Comte. 

Com o Primeiro Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, Benjamin 

Constant, haverá liberdade e gratuidade do ensino para a escola primária, mas ausência 

pela primeira vez, da filosofia nos currículos escolares. Vale, no entanto, ressaltar que a 

maioria das escolas confessionais não se curvou integralmente à reforma positivista e 

manteve em seus currículos a filosofia nos “velhos moldes” aceitos pela Igreja. A 

influência positivista não terá efeitos duradouros na educação e muitos de seus projetos 

jamais foram implantados. Até Rui Barbosa irá acusar os positivistas de conhecerem 

superficialmente as doutrinas de Comte sobre a pedagogia, ao introduzirem, por 

exemplo, as ciências físicas e naturais no 1º e 2º graus, enquanto que o autor as 

recomendava para maiores de 14 anos. 

Em 1939 a  Filosofia será incluída no plano da Universidade do Brasil, através 

do decreto-lei no. 1190 de 04/04 de 1939, com a fundação da Faculdade Nacional de 

Filosofia, Ciências e Letras que ficará conhecida como Faculdade Nacional de Filosofia. 

Estava instituído o primeiro curso de graduação em Filosofia numa Universidade 

Pública.  
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Mas é claro que a filosofia não terá vida fácil ali, pois, identificada 

tradicionalmente  com as humanidades clássicas e literárias, será alvo de duras críticas 

pelos adeptos  do modelo voltado para as ciências e para o útil, em conformidade com 

as exigências do “espírito científico”. Nas três primeiras décadas da República, então, a 

filosofia, garantida em nível universitário, estará sujeita a esta oposição entre cultura 

literária e cultura científica, passando por vezes a figurar ou não nos currículos do 

ensino médio, naquela ocasião, denominado ensino secundário. 

A partir daí, lembrando as várias reformas educacionais,  a Reforma Rocha Vaz 

(1925) faz voltar a filosofia como obrigatória para os 5º e 6º anos integrando o quadro 

de “cultura geral”, Filosofia para o 5º ano ginasial e História da Filosofia para o 6o.   

Já a Reforma Francisco Campos (1932) dividiu o ginasial em dois ciclos: o 

fundamental em 5 anos e o complementar em 2 anos; sendo que este último, obrigatório 

para o acesso a determinados cursos de nível superior, exigia Psicologia e Lógica no 1º 

ano e História da Filosofia no 2º para aqueles que queriam cursar Direito. Para os cursos 

de Medicina, Farmácia, Odontologia, Engenharia e Arquitetura, eram necessárias no 1º 

ano Psicologia e Lógica. Em 1942 a Reforma Gustavo Capanema, institui a Lei 

Orgânica do Ensino Secundário- em pleno Estado Novo (1937-1945). O ensino 

secundário foi dividido em dois ciclos, o ginásio em 04 anos e o colegial em 03 anos, 

compreendendo este último dois cursos paralelos: o clássico ( humanista) e o científico. 

A filosofia era obrigatória para as 2a e 3a séries do clássico e na 3a série do científico. 

As aulas vão  ficando cada vez mais reduzidas: de 4 aulas semanais na 2a série do 

clássico e do 3º científico, para duas  aulas semanais no 3º clássico. Em 1954  a portaria 

no. 54 reduz a carga horária de filosofia nas escolas para duas horas semanais no 

clássico e uma hora semanal no científico. Como podemos observar essa redução 

recente carga horária das disciplinas como filosofia e sociologia vem de velhos tempos. 

E mesmo a grita geral da organização dos professores de Ensino Médio exigindo 

disciplinas com no mínimo sempre dois tempos de aula, ainda está apenas na promessa 

dos órgãos estaduais que regem a educação. 

Chegamos, então,  à discussão da obrigatoriedade da filosofia no tempo das Leis 

de Diretrizes e Bases (LDBs). De início, de disciplina obrigatória, a filosofia irá, em 

função de vários mecanismos , se converter em disciplina optativa nas escolas. Muitas 

vezes ela aparecerá apenas como Lógica, de acordo com interesses nem sempre muito 

nítidos em momentos um pouco anteriores ao golpe militar de 1964. A Lei 4024 de 

1961, Primeira Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional atribuiu ao C.F.E   
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(Conselho Federal de Educação) a indicação de disciplinas obrigatórias para o Ensino 

Médio e ao C.E.E. (Conselho Estadual de Educação) a eleição de disciplinas 

complementares. A resposta para a filosofia é imediata: ela pertencerá a este segundo 

grupo e sempre  dependendo do jogo político no Conselho, poderá ou não ser instituída. 

Assim começa a retirada, ainda que de forma não oficial, da filosofia nas escolas 

de nível médio. Em nenhum momento houve a proibição taxativa da presença da 

filosofia nos currículos escolares, mas a partir de 1964, a criação de disciplinas de 

Educação Moral e Cívica para o E.M. e Estudos de Problemas Brasileiros para os cursos 

superiores, acabou por fazer “escorregar” das grades curriculares a filosofia, o que 

configurou um passo em direção a sua supressão objetiva. Consequentemente, como a 

figura do professor de filosofia não era mais necessária no Ensino Médio, a falta de 

perspectiva com relação ao mercado de trabalho acabou por desvalorizar a filosofia no 

ensino superior. Mesmo assim, ela nunca acabou no ensino superior, era mesmo um 

foco de resistência. Em algumas escolas de Ensino Médio, principalmente aquelas 

administradas pelas ordens religiosas, a filosofia foi mantida inclusive nos três anos do 

clássico e em um ano do científico. Ensinava-se ali um pouco de tudo: lógica, filosofia 

da natureza, teoria do conhecimento, história da filosofia, em moldes conservadores de 

um certo neo- tomismo. Os manuais utilizados nessas escolas variavam dos famosos 

compêndios de Jolivet, passando pelas Histórias da Filosofia de Nicola Padovani, 

Michelle Federico Sciacca, Padre Leonel Franca, pela Introdução à Filosofia de Jacques 

Maritain, até a História da Filosofia “mais progressista” de Nicola Abbagnano. 

Com a  Lei 5692 de 1971, elaborada com o objetivo de priorizar a “formação 

básica profissionalizante” a partir do apoio técnico internacional ao regime militar (o 

acordo MEC/USAID), valorizando a área tecnológica e a qualificação de mão de obra 

barata, a filosofia foi relegada à parte diversificada do currículo. A filosofia e as 

ciências humanas e sociais ficaram prejudicadas no oferecimento em função deste 

modelo tecnicista. Somou-se a isso a proibição de introduzir nos currículos novas 

disciplinas e concretamente como a filosofia já estava ausente da maioria deles, ela 

deixa de aparecer no então ensino de 2º grau. Em 1972 um parecer do C.F.E estabelece 

que a disciplina passa a ser facultativa nos currículos ficando a cargo das escolas 

oferecê-la ou não e é óbvio que ela não irá ser contemplada. 

Surgem, então, os movimentos que lutam pela volta da Filosofia no Ensino 

Médio. Dentre eles destacamos: o Centro de Atividades Filosóficas no Rio de Janeiro  
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que visava discutir a importância da presença da filosofia no Ensino Brasileiro (1975) ; 

a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas- a SEAF-  fundada em 10/07/1976 na 

PUC-RJ  e que congrega intelectuais ligados à filosofia de todo o país. Institui-se como 

uma entidade nacional na luta pela valorização da filosofia. Dela irão participar grande 

parte dos filósofos e professores renomados de filosofia do Brasil. Organizam-se os 

Encontros Nacionais da SEAF e os Encontros Estaduais de professores de filosofia do 

então 2º Grau. Das discussões realizadas pela SEAF sairá em 1983 a ANPOF- 

Associação Nacional de Pós - Graduação em Filosofia. Combativa, seus representantes 

farão várias incursões à Brasília pela volta da filosofia ao Ensino Médio. Serão 

publicados documentos, textos, revistas de filosofia, tarefa que até hoje mantém a SEAF 

atuante. A regional Rio da SEAF persiste em atividade até os dias de hoje. 

Em 1979 o Conjunto de Pesquisa Filosófica (CONPEFIL) e a Associação 

Católica Interamericana de Filosofia (ACIF) entregam um documento ao presidente da 

República pela volta da filosofia nas escolas de Ensino Médio. Não houve nunca 

resposta.  Em 1983 o Departamento de Filosofia da USP escreve carta ao ministro Paulo 

de Tarso Santos reivindicando a volta da disciplina de Filosofia no Ensino Médio. 

No entanto, desde 1980 a Câmara de Ensino do 2º Grau do C.E.E. do Rio de Janeiro 

havia aprovado, acompanhando o voto do Relator, a inclusão da disciplina Iniciação 

Filosófica nas escolas estaduais e privadas de 2º Grau do Estado (Parecer 44/80 de 

21/01/80). Em 1982  o C.F.E edita o Parecer 7.044/82 onde a filosofia passa a fazer 

parte do elenco de disciplinas do núcleo diversificado nas escolas do Rio de Janeiro, 

cabendo ao C.E.E. a implantação.   

Assim a filosofia já era obrigatória nas escolas de Ensino Médio do Rio de 

Janeiro desde a década de 80, tanto que a maioria das escolas estaduais já tinha filosofia 

em seu currículo. Porém, Parecer não tem força de Lei e, portanto, as escolas, 

principalmente de cunho privado, não se sentiam obrigadas a introduzir a disciplina 

filosofia. 

Finalmente a LDB 9.394/96 coloca a educação como estratégia  que visa 

principalmente o “exercício da cidadania” (art 22, Seção I, cp. II). Em seu artigo 36, 

§1º., inciso III a LDB previa que ao final do ensino médio o estudante deveria ser capaz 

de demonstrar o “domínio dos conhecimentos  de filosofia e sociologia necessários ao 

exercício da cidadania”, mas não obriga que fossem ambas ministradas como 

disciplinas. Criava-se um impasse: num currículo disciplinar, a filosofia seria 

conhecimento necessário que deixado à iniciativa das secretarias estaduais ou dos   
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diretores das escolas, simplesmente deixaria de acontecer. Prato cheio para os lobistas 

das instituições privadas de plantão que com o olho na redução de custos, na prática 

deixam de oferecer a filosofia como disciplina. Para fazer frente a isto surgem reações 

tais como o projeto de lei no.  3187/97 de autoria do deputado padre Roque (PT-PR) 

que modificava a lei 9394/96 e obrigava os estados a incluírem filosofia como 

disciplina no E.M. O projeto é aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no 

Senado em 18/09/2001 , porém,  vetado em 8/10/2001 por FHC. 

Em 24/06/2003 a Audiência Pública sobre a Filosofia e a Sociologia na Câmara 

dos Deputados defende a importância da obrigatoriedade da disciplina filosofia no E.M. 

e é entregue um Parecer ao ministro Tarso Genro que se mostra favorável à 

implantação. Em abril de 2004  é aprovado em Primeira Instância um Projeto do 

deputado estadual Acarísio Ribeiro (RJ) sobre a obrigatoriedade da Filosofia e da 

Sociologia como disciplinas em todas as Escolas públicas e privadas do Estado do Rio 

de Janeiro.   

Finalmente em 2 de junho de 2008 foi aprovada a Lei no. 11.684/08 que alterou 

o art. 36 da Lei 9.394/96, instituindo a obrigatoriedade das disciplinas Filosofia e 

Sociologia nos três anos do Ensino Médio com o seguinte texto que modificava a lei 

original: IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias 

em todas as séries do ensino médio. 

Uma vez “garantida” a permanência da disciplina no EM , outras questões 

teriam que ser observadas, por exemplo, a questão dos tempos disponibilizados para a 

filosofia na grade curricular, ou mesmo a questão do currículo mínimo a ser obedecido 

pelas escolas e seus professores. 

Embora o oferecimento da disciplina estivesse na Lei e está na Lei, a partir deste 

momento, um  estar alerta para as possíveis mudanças, muitas vezes ao bel prazer de 

políticas que podem vir e vão contra as perspectivas educacionais pelas quais essa 

obrigatoriedade foi implantada,  terá que ser constantemente acionado. 

 

A Formação do Professor de Filosofia 

A partir de 1º de julho de 2015, um outro desafio se impõe à filosofia e que 

agora atinge diretamente a disciplina em suas diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação.  Trata-se da Resolução no  2 do CNE  que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação em nível superior de professores de filosofia e de todas as 

demais áreas  da licenciatura (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica  
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 para graduados e cursos de segunda licenciatura), além da formação continuada. A 

Resolução aplica-se à formação de professores e gestores para atuar na educação básica, 

em todas as etapas e modalidades, nas diferentes áreas do conhecimento. Com isso está 

havendo uma obrigatoriedade de oferecimento em separado da licenciatura e do 

bacharelado também para a área de filosofia. Algumas instituições públicas, a UERJ 

inclusive, seguindo as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação, 

sempre ofereceram um curso de graduação em filosofia com duas ramificações 

(bacharelado e licenciatura), uma vez que não é possível separar com relação aos 

conteúdos específicos filosóficos que devem ser absolutamente iguais, as duas 

vertentes. A única diferença sempre foi um “a mais” nas licenciaturas por conta das 

disciplinas pedagógicas gerais e específicas, dos estágios supervisionados etc. 

Porém, com a obrigatoriedade de serem oferecidos, no vestibular, bacharelado e 

licenciatura separadamente, um cuidado se impõe:  há sem dúvida um aumento de carga 

horária para a formação de professores, mas isso significa que não podemos descuidar 

da parte específica para a qual o estudante de graduação foi norteado: que é o fazer 

filosofia. 

Há nas Diretrizes curriculares nacionais já um equívoco com relação aos 

objetivos de um bacharelado e de uma licenciatura em filosofia que iremos apontar mais 

adiante.  Por hora,   temos  nas Diretrizes datadas de 2001  (PARECER N.º:CNE/CES 

492/2001) que o graduando em filosofia deva possuir  “sólida formação de história da 

filosofia, que capacite para a compreensão e a transmissão dos principais temas, 

problemas, sistemas filosóficos, assim como para a análise e reflexão crítica da 

realidade social em que se insere”. Também as Diretrizes estabelecem que o “licenciado 

deverá estar habilitado para enfrentar com sucesso os desafios e as dificuldades 

inerentes à tarefa de despertar os jovens para a reflexão filosófica, bem como transmitir 

aos alunos do Ensino Médio o legado da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, 

crítico e independente”. Ao bacharel se propõe que ele esteja “credenciado para a 

pesquisa acadêmica e eventualmente para a reflexão trans-disciplinar.” E que os 

egressos da graduação em filosofia “ podem contribuir profissionalmente também em 

outras áreas, no debate interdisciplinar, nas assessorias culturais etc.” 

Além disso, deve ser privilegiado na formação específica o elenco tradicional 

das cinco disciplinas básicas (História da Filosofia, Teoria do Conhecimento, Ética, 

Lógica, Filosofia Geral: Problemas Metafísicos, - além de duas matérias científicas).  
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Sem esquecer, no entanto, de áreas que de uns quarenta anos para cá ganharam 

relevância, tais como Filosofia Política, Filosofia da Ciência (ou Epistemologia), 

Estética, Filosofia da Linguagem e mais recentemente Filosofia da Mente. 

 Acresce-se a isso as regras até agora vigentes para as licenciaturas que visam 

formar professores para atuar no Ensino Médio. Muitas disciplinas pedagógicas e 

laboratórios de prática de ensino ou de estágios supervisionados foram implantados na 

graduação a partir de 2006 na UERJ, por exemplo, e ficaram a cargo, dependendo da 

especificidade,   ou do Instituto de Educação, ou do CAp UERJ ou mesmo do 

Departamento de Filosofia do IFCH. (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas). Em 

nosso caso específico por ocasião da implantação de nova carga horária atribuída às 

licenciaturas, a formação do licenciando já estaria se dando em 9 períodos mínimos. 

 Mas a partir de 2015 houve novamente com relação aos Cursos de Graduação de 

Licenciatura, com a intenção de sempre visar uma melhor formação de professores para 

a educação básica, uma significativa alteração, o que também incide sobre a licenciatura 

em filosofia. Toda licenciatura, que tinha um mínimo de 2800 horas, passa a ter agora 

no mínimo 3200 horas com tempo de integralização também mínimo de 04 anos ou 8 

semestres letivos. De um certo modo isso veio a melhorar os cursos de licenciatura 

comprimidos em três anos ou 6 semestres letivos. Mas para a UERJ que tem em seus 

cursos tanto de bacharelado como de licenciatura geralmente mais que 3200 horas, cabe 

apenas uma ligeira adaptação às novas normas. A nova distribuição da carga horária nos 

cursos de licenciatura  deverá obedecer à seguinte configuração: 400 horas de prática 

como componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo; 400 horas de 

estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica; 200 horas  

de atividades teórico- práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

estudantes e 2.200 horas destinadas às atividades formativas. Talvez a licenciatura na 

UERJ, por exemplo, poderá ir a 10 períodos mínimos se não quisermos prejudicar o 

conteúdo específico do curso. É o convite a uma ginástica ainda não muito bem 

definida. O que não se pode abrir mão de modo algum é da formação em filosofia: o 

licenciado não pode ter uma formação específica “menor” tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. 

 Uma certeza apenas: aumento de carga horária, invenção de novas ênfases não 

significa em princípio aumento de qualidade para o curso. Abrir mais espaço para as 

atividades práticas, se isso estiver colocado em detrimento da teoria num curso de 

filosofia, não só é um contrassenso, como também, não necessariamente significará  
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diferencial qualitativo! É preciso estar alerta com relação a esse processo no momento 

de reformular os currículos. 

E eis  aqui ainda um motivo para polêmica: 

A Resolução dispõe também sobre a oferta de formação pedagógica para 

graduados não licenciados e sobre as segundas licenciaturas. Em caráter provisório, ela 

diz, as IES poderão preparar bacharéis e tecnólogos para o magistério na educação 

básica, oferecendo curso com 1000 a 1400 horas de atividade, com 300 horas de estágio 

supervisionado. Se a graduação e a formação pedagógica pertencerem a áreas 

diferentes, a carga horária mínima será obrigatoriamente de 1.400 horas. 

Onde há falta de licenciados para que provisoriamente bacharéis assumam o seu 

lugar, por exemplo?  Se há uma carga horária menor exigida deles, para que aumentar a 

carga das licenciaturas? Não estariam sendo privilegiados profissionais com menor 

formação que a exigida para os licenciados das graduações plenas?  No caso da filosofia 

é um outro despropósito. 

Creio que essas medidas atingem em cheio antigas licenciaturas espalhadas pelo 

país, de instituições privadas onde , como já falei, o currículo das licenciaturas , por 

motivo de redução de custos, era comprimido em três anos. Mas para as universidades 

públicas elas irão alterar muito pouco o desenrolar de seus cursos. E lembrando sempre 

que nem toda inovação é frutífera.  

O que me parece ainda é que todas essas ditas “inovações” pouco estão 

preocupadas de fato com a melhoria da educação, pois em última análise estão sempre  

buscando colocar a “culpa” pela falência da educação básica no professor ou em sua 

“má” ou “pouco qualificada” formação, quando na verdade, a questão é bem outra: boas 

condições de trabalho, salários dignos, incentivos e subsídios à atualização do professor 

entre outros. 

 

Filosofia: ensino e pesquisa 

A partir dessas considerações, uma outra questão relevante é o modo como a 

filosofia é entendida pelos técnicos em educação, como ligada exclusivamente ao ensino 

e pouco tendo a ver com a pesquisa.  

No entanto, o que justifica dizer ainda hoje, independente do jargão 

“indissociabilidade ensino e pesquisa” visto como componente imprescindível da vida 

acadêmica na universidade,   que para a filosofia, mais que para todas as áreas de saber, 

é quase uma contradição  pensá-la separada da pesquisa? Em outros termos: por que  
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insistimos sempre em afirmar que não existe filosofia sem pesquisa e verdadeiro ensino 

de filosofia sem pesquisa? 

Para trazer o nosso tema ao debate remontarei à tradição da filosofia, à tradição 

longínqua da filosofia. Voltemos a Heráclito. Para o pensador originário grego o ato de 

filosofar é compreendido como pesquisa: “Se não é a mim , mas ao logos que escutais, é 

sábio dizer que tudo é um” (fr. 1, Diels). Pela primeira vez a filosofia como pesquisa 

atinge no dito de Heráclito, o skoteinós, o obscuro, a clareza de seus propósitos: o nome 

da filosofia é pesquisa; impossível pensá-la de outra maneira. A própria physis impõe, 

segundo Heráclito, a pesquisa: ela “ama se esconder” (fr 123, Diels). Abre-se então à 

pesquisa, ou melhor , à filosofia o seu mais vasto horizonte: “se não se espera, não se 

achará o inesperado, porque não se pode achar e é inacessível”(fr.18, Diels). 

Heráclito nos indica a profundidade da investigação filosófica, da pesquisa: “os que 

procuram ouro escavam muita terra, mas encontram pouco metal” (fr 22, Diels). Dirige 

inclusive a dificuldade da pesquisa , além da especificidade da physis, à profundidade 

inesgotável  do homem: “não encontrarás os confins da alma, caminhes o que 

caminhares, tão profundo logos ela possui” (fr.45, Diels). 

Buscar, escutar o logos,  lei divina, lei para os homens, lei da alma, lei universal, 

tal é a primeira condição fundamental para a pesquisa, para a filosofia, segundo 

Heráclito. A segunda condição é a comunicabilidade: “é necessário seguir o que é 

comum a todos, pois o que é comum é geral” (fr 2, Diels). Ou, então,  o pensamento, “o 

logos é comum a todos” (fr113, Diels). O caminho para a pesquisa é o que liga o 

homem  a todos os outros – o caminho do logos- e Heráclito ainda acrescenta que  a 

vigília do pensamento  (o estar acordado por oposição ao estar adormecido) é a forma 

encontrada para que a filosofia não se detenha nas aparências. 

É também sabido que a pesquisa para este pensamento originário não é só 

pensamento (noésis), mas também sabedoria de vida (phronésis), determinando o ser do 

homem, o seu ethos como sua morada e destino. 

A filosofia até hoje não perdeu esta sua característica  apontada por Heráclito em 

suas origens. Difícil fugir a essa tradição. Filosofar, portanto,  reforçamos, é pesquisar. 

 Filosofia é então, pesquisa como pesquisa fundamental, como fundante dos 

discursos sobre o ser, o conhecer, o sentir, o agir. Filosofia não é de início pesquisa 

“finalizada”, voltada imediatamente para resultados palpáveis ou operacionais. Isto ela 

deixa para as áreas de saber científico, técnico ou tecnológico. 
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Mas se filosofar é pesquisar o que dizer do ensinar filosofia? Pode esta atividade 

estar dissociada da pesquisa? 

A tradição filosófica, desde o pensamento clássico até ao contemporâneo, vem 

debatendo esta questão: ato de filosofar e ensino de filosofia; pesquisador- filósofo e 

professor de filosofia. Não vamos repetir aqui estas argumentações por demais 

conhecidas de todos que transitam do pensamento socrático- platônico a Kant, Hegel, 

Schopenhauer, Nietzsche, Lyotard, Derrida e que muitas vezes por desconhecimento do 

contexto filosófico em que são afirmadas se prestam a inúmeros equívocos. Ou então 

argumentações que dicotomizam o ensino e a pesquisa filosófica por interesses nem 

sempre muito claros de política acadêmica, educacional e outros ainda, como aqueles de 

caráter financeiro inclusive. 

Há que lançar um olhar sobre a inserção da filosofia na sociedade brasileira, 

especialmente em sua trajetória histórica enquanto atividade profissional (de 

pesquisadores em filosofia, filósofos ou de professores de filosofia), tal como entendida 

pelos próprios envolvidos no métier filosófico e pelos demais personagens  que a ela se 

relacionam. Não há como não lembrar que no início do século XX a filosofia era 

compreendida como atividade de “diletantes ilustrados” visivelmente ligados às 

camadas dominantes das elites políticas e econômicas da sociedade brasileira 

tradicional. 

Este estereótipo reforçou a concepção de filosofia como disciplina 

eminentemente universitária, voltada para uma elite bacharelesca sem maiores ligações 

com as atividades políticas e com o mundo do trabalho. Esta concepção apoiava-se num  

entendimento vulgar do papel dos filósofos na Grécia clássica, indivíduos com situações 

sociais já resolvidas e com mesas bem guarnecidas que, a partir desta situação de ócio 

podiam dedicar-se ao negócio (atividade que nega o ócio, mas que não se confunde com 

o trabalho) de filosofar. 

A dicotomia bacharelado- pesquisa/licenciatura-ensino perde o sentido tal como 

está nas diretrizes curriculares que tiveram a contribuição de professores universitários 

de filosofia, mas que parecem entender pouco da atividade real de formação do 

graduando em filosofia: No caso da licenciatura, deverão ser incluídos “os conteúdos 

definidos para a educação básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas 

que as embasam”. O bacharelado, insiste-se, deve caracterizar-se principalmente pela 

pesquisa e a licenciatura deve estar voltada sobretudo para o ensino. É claro que a  
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questão é especificamente o ensino de Filosofia no nível médio, só acessível para 

licenciados. Mas isto anularia a pesquisa num curso de licenciatura? 

Deve-se ressaltar ainda que com o golpe militar de 1964 e da ditadura que o 

sucedeu por 21 anos, reforçou-se  este estigma que marcava a filosofia como atividade 

sem utilidade prática e que portanto era “dispensável” de maiores considerações pelas 

políticas educacionais. O ideal seria que ela desde sempre se circunscrevesse aos cursos 

de pós-graduação onde intelectuais, eruditos ou diletantes garantiriam a sua 

permanência. Houve, portanto, um afastamento da filosofia e da atividade profissional 

(filósofo, pesquisador ou professor de filosofia) de seu contexto social e político, 

reforçado pelas políticas educacionais capengas em relação aos  currículos, programas 

de filosofia para os cursos de graduação e pela gradativa supressão da filosofia do então 

segundo grau, história já relatada anteriormente e contra a qual a SEAF (Associação de 

Estudos e Atividades Filosóficos) desde a sua fundação em 1976 veio lutando no 

sentido de reverter a situação. 

Houve então, uma desconsideração da profissionalização do “filósofo” e da 

prática da filosofia enquanto práticas sociais, situação da qual nos ressentimos ainda 

hoje, desconsideração esta que induz, em grande medida, a outras distorções no que toca 

ao entendimento das razões de ser do filósofo e da filosofia. 

Este quadro justifica em parte o proposital afastamento da pesquisa filosófica e 

do ensino de filosofia nas universidades. E ele justifica também a distinção senso 

comum existente entre bacharelado em filosofia e licenciatura em filosofia na 

universidade, apoiada inclusive pela Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Filosofia como já salientamos anteriormente. 

Implicitamente a esta separação está a ideia de que o estudante de filosofia mais 

bem dotado intelectualmente deve ser direcionado à pesquisa; enquanto aos menos 

aptos sobraria a tarefa de professor. Esta consideração, ainda centrada na avaliação 

abstrata e subjetiva das qualidades de um indivíduo, desconsidera a formação 

educacional quer do professor quer do pesquisador como prática social, como se fosse 

possível  uma atividade de pesquisa descolada da socialização e discussão do 

conhecimento  que é  ensinado; ou ainda como se fosse perfeitamente “normal” ao 

professor de filosofia abdicar da pesquisa ou da crítica que sempre constituiu o 

pensamento filosófico. Isto corresponderia a negar o próprio conhecimento que ele 

ensina, sua  área específica de saber! A filosofia, não podemos esquecer a lição desde os 

gregos, constituiu- se no processo estabelecido entre dois logos que não apenas   
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disputam e se retificam mutuamente, mas também se constituem reciprocamente, 

abstraindo de  seu limite individual em direção à universalização do conhecimento. 

 Ainda mais, ensino e pesquisa não são processos estanques de conhecimento,  

como se ensino se dedicasse apenas à transmissão, enquanto à pesquisa caberia a 

produção específica. Não se pode distanciar e dissociar ensino e pesquisa no tempo e no 

espaço, seja epistemologicamente, seja metodologicamente, sendo ambas pré- requisitos 

de um mesmo processo de conhecimento, de socialização e discussão. Elas não podem 

subsistir separadamente. 

Essa insistência em querer separar ensino de filosofia de pesquisa filosófica  

poderá vir a resultar no extremo de negar  não só a própria filosofia como área de saber 

ou disciplina nos currículos, mas também como o seu lugar específico nos meios 

universitários. Separar pesquisa de ensino tendo por base a distinção empírica entre 

“dons naturais” ou “vocações” particulares é estabelecer uma divisão externa e artificial 

muito distante das reais características intrínsecas a uma e a outra. Equivocada noção de 

pesquisa  essa que atribui o conhecimento em profundidade do campo filosófico apenas 

àqueles que não terão em princípio o compromisso de transmiti-lo mesmo em nível 

básico e que reduz o ensino a exatamente aquilo que a filosofia sempre combateu, ou 

seja, à transmissão de informações, técnicas e habilidades de raciocínio, ao automatismo 

do conhecimento, ministrado por um professor que não precisa conhecer muito daquilo 

que envolve o seu campo específico de saber. 

A indissociabilidade ensino e pesquisa em filosofia não deve ser encarada 

apenas como princípio metodológico, o que poderia torná-la um mito, mas condição 

imprescindível para a sobrevivência da própria filosofia. Se queremos cursos de 

graduação com qualidade, pensando na formação integral do estudante de filosofia, 

devemos estar atentos para o fato de que nível de excelência só se alcança, 

predominantemente e felizmente, com esta indissociabilidade. E isto é válido tanto para 

o bacharelado quanto para a licenciatura em filosofia. 

As Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em filosofia incorrem ,de 

certo modo, neste equívoco lamentável para a filosofia. De um lado, apontam o 

bacharelado em filosofia como caracterizando-se “principalmente pela pesquisa, em 

geral direcionada aos programas de pós-graduação em filosofia, bem como ao 

magistério superior”; e a licenciatura, a ser orientada “pelas Diretrizes para a Formação 

Inicial de professores da educação básica em cursos de nível superior”, voltada 

“sobretudo para o ensino de filosofia em nível médio”. Acrescentam, e há aqui uma  
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sutileza filosófica fundamental, que tanto o bacharelado quanto a licenciatura “devem 

oferecer substancialmente a mesma formação, em termos de conteúdo e qualidade, 

organizados em conteúdos básicos e núcleos temáticos”. 

 O que significa esta última afirmação? Quer dizer que se retirarmos conteúdo 

filosófico dos cursos de licenciatura para dar lugar às disciplinas pedagógicas 

imprescindíveis para a formação de qualquer professor, estaremos subtraindo conteúdo 

necessário específico de filosofia à formação do estudante de filosofia. E graduação em 

filosofia não é graduação em pedagogia. Por extensão, o bacharelado deterá mais 

conteúdo filosófico específico que a licenciatura e a formação em filosofia  de um e 

outro já não será mais a mesma, o que fere as próprias diretrizes. Por outro lado, se 

subtrairmos à licenciatura em filosofia as disciplinas específicas ligadas à pesquisa, 

estaremos criando uma contradição nos termos: filosofia é sempre pesquisa e, portanto, 

todo estudante de graduação em filosofia deve ser preparado para tal .  Lembro  que em 

grande parte das graduações em diversas áreas de saber no Brasil até recentemente, 

existia uma disciplina preparatória denominada “Metodologia Científica” ou 

“Metodologia da Pesquisa” e os professores desta área eram majoritariamente ( pois em 

alguns casos sociólogos e cientistas sociais também eram aptos a ministrar essas aulas) 

profissionais  de filosofia que haviam se formado em licenciaturas em filosofia, e não 

em bacharelados. E isto porque em todas as graduações em filosofia as disciplinas da 

área de pesquisa sempre foram mantidas, pois seria contraditório pensar filosofia sem 

pensar ao mesmo tempo em pesquisa fundamental.  Reforço que pensar filosofia sem 

pesquisa, é pensá-la como “informação histórica” e disto dá conta um historiador e não 

um filósofo, nem tampouco um professor de filosofia. Filosofia implica sempre em 

filosofar, este movimento constitutivo do pensamento, esta experiência de pensamento  

que se dá de vários modos, investigativo, reflexivo, dialógico entre outros. 

Pesquisa e ensino devem, portanto, andar juntos na licenciatura. Isto não 

significa que o curso de filosofia enquanto bacharelado não tem razão de ser. É claro 

que se formos perguntar para que ele “habilita” objetivamente, veremos que em termos 

de “profissionalização” ele não habilita para nada que lhe seja específico. Explico: 

atualmente com o bacharelado apenas, não se ingressa no ensino médio como professor 

e em alguns casos é difícil o ingresso inclusive no magistério superior. 

Então, ele possibilita  a continuação dos estudos em nível de pós graduação. Mas 

isto não lhe é específico, pois não é vedado a quem só possui a licenciatura concorrer a 

uma vaga nos cursos de pós- graduação: basta uma boa prova, um bom projeto,   
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conforme o caso. A razão forte que eu vejo para garantir a existência do bacharelado em 

filosofia nas universidades é o fato de que o estudante tem o direito de não querer ser 

professor de Ensino Médio, e mesmo assim querer estudar  filosofia. A este respeito já 

presenciei muito estudante se afastando de cursos de graduação em filosofia porque este 

só oferecia licenciatura. 

O que não podemos fortalecer, entretanto, é esta ideia equivocada de que só deve 

fazer pesquisa em filosofia na graduação (nas iniciações científicas, por exemplo), 

aquele que não quiser ser professor inicialmente de Ensino Médio, habilitação 

predominante da licenciatura em filosofia. Temos que estar atentos ainda, para o fato de 

que ensino de filosofia não é uma questão pedagógica, mas eminentemente filosófica 

desde as origens do pensamento ocidental. Transformar o problema do ensino da 

filosofia numa questão pedagógica simplesmente, pode resultar numa abordagem 

didática não filosófica da filosofia. O trabalho da filosofia não pode ser reduzido a uma 

transmissão pedagógica de conhecimentos nem a uma comunicação intersubjetiva entre 

professor e aluno. O trabalho da filosofia é um trabalho dialógico onde devemos sempre 

interrogar a partir de nossa experiência de pensamento e da negação de nossa 

experiência imediata. 

E assim eu ficaria com Descartes que em sua Regras para a Direção do Espírito 

afirmava: “jamais chegaremos a ser filósofos, mesmo que tenhamos lido todos os  

raciocínios de Platão e Aristóteles, se não podemos dar um juízo sólido acerca das 

questões propostas, pois, em tal caso, pareceria que aprende histórias, mas não ciência” 

(1980, 41). 

Não podemos, assim, reduzir a questão da pesquisa e do ensino a um mero 

“contar histórias” filosóficas, mas disseminar o entendimento de que a filosofia é uma 

atividade que não pode ser pensada de um lado (pesquisa) e transmitida de outro 

(ensino), mas que deve ser produzida e transmitida ao mesmo tempo. Caso contrário, 

estaríamos incentivando um processo de produção, transmissão e crítica do 

conhecimento filosófico estranho à  própria atividade do filosofar. 
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