
€m julho de 2006, o Conselho
Nacional de Educação aprovou,
por unanimidade, a obrigatorie-

dade às aulas de Filosofia e Sociologia
em escolas de ensino médio de todo o
Brasil. Dois anos depois, em junho de
2008, esta medida foi ratificada pelo mi-
nistro da educação Fernando Haddad.

A Sociologia já foi ensinada em ter-
ritório nacional, como obrigatoriedade,
parte constante do currículo brasileiro,
entre os anos de 1925 e 1942. Em rela-
ção à Filosofia, nunca houve obrigato-
riedade. Apesar do governo de Getúlio
Vargas desonerar as escolas quanto ao
compromisso de ensinar Sociologia
ainda na década de 1940, várias esco-
las continuaram com a disciplina em
seus currículos durante anos.

Mesmo não constando dos currícu-
los obrigatórios nacionais até a recen-
te lei ser sancionada (lei 11684/2008),
a Filosofia, assim como a Sociologia,
foi proibida nas escolas brasileiras no
ano de 1971, quando a ditadura mili-
tar brasileira estava em vigência. Seu
retorno à grade educacional tem, no
entanto, gerado dúvidas e até mesmo
certa polémica. Quanto ao caráter ope-
racional para as escolas, questiona-se,
por exemplo:
• Devem ser dadas aulas de Filosofia

e Sociologia nos três anos do ensi-
no médio?

• A carga horária estipulada para es-
tas disciplinas deve prever quantas
horas-aula?

• Quem deve lecioná-las?
• Qual teor e conteúdos devem ser

contemplados?
A lei não é clara quanto à obrigato-

riedade de aulas das duas disciplinas
ao longo dos três anos do ensino mé-
dio. Por isso, há escolas em que isso es-
tá acontecendo, com os alunos passan-
do a ter Filosofia e Sociologia do Io ao
3o ano e, ao mesmo tempo, existem ins-
tituições de ensino que optaram por
dar maior ênfase em outras matérias,

legando espaço às recém-chegadas ape-
nas no primeiro e segundo anos. Outro
caminho que está sendo trilhado é o de
trabalhar a Filosofia no primeiro ano e
a Sociologia no segundo ano.

Ainda quanto a este tema, outra
solução adotada em algumas esco-
las, para conseguir inserir estes
novos componentes em sua
grade curricular, foi a
diminuição da car-
ga horária de disci-
plinas consideradas
afins, como História
ou Geografia. Tal
ação está gerando
insatisfação entre os
professores das ma-
térias que perderam
aulas. De acordo com
alguns deles, a inserção
de Filosofia e Sociologia
não deve onerar História
ou Geografia, tirando-lhes
horas-aula necessárias para
a consecução dos conteúdos, e
sim aumentar o tempo dedica-
do nas escolas de ensino médio às
humanidades em geral.

A princípio, as escolas estão ce-
dendo apenas uma hora de ativi-
dades por semana para cada uma
das novas disciplinas. É pouco e is-
so é consenso entre os professores
de Filosofia e Sociologia, pois mal dá
tempo de conhecer os alunos, iniciar
as discussões e aprofundar os concei-
tos. São apenas 45 ou 50 minutos por
semana para cada uma. É como se os
docentes tivessem que "decidir o jo-
go da rodada" em apenas meio tem-
po regulamentar, se fizermos uma ana-
logia com uma partida de futebol...

Os responsáveis pelo cronograma das
escolas dizem ser impossível, ainda que por
decreto, resolver tais questões. A previsão
de aulas dos alunos do ensino médio com-
porta as Ciências Naturais e a Matemática,
divididas em algumas escolas em áreas



(como Química Orgânica e Inorgânica,
Geometria, Álgebra e Aritmética). Os có-
digos e linguagens também trabalham
no limite, com novas divisões a contem-
plar, por exemplo, Literatura, Redação e
Gramática, além de Artes. No caso das hu-
manidades, o acréscimo de Sociologia e
Filosofia esbarra no trabalho de História
em duas frentes (Brasil e Geral), o que
também ocorre com Geografia.

Mestres e conteúdos
As aulas, ainda que reduzidas, devem
então ser trabalhadas por quais profes-
sores? A princípio por profissionais for-
mados em Sociologia e Filosofia ple-
namente habilitados para a docência.
O problema é que não existem tantos
docentes destas áreas disponíveis no
mercado. E, mesmo entre as pesso-

as formadas em Ciências Sociais e
Filosofia, há aqueles que não se li-

cenciaram, optando pelo bachare-
lado, o que certamente pode lhes
dificultar o trabalho pedagógi-
co, apesar do notório saber na
área. E, na falta destes profis-
sionais, as escolas podem re-
correr a habilitados para tais
áreas formados em outras
especialidades das Ciências
Humanas, como docentes
de História e Geografia.

Mas é primordial que
as escolas tenham total
clareza que, em Filosofia, o
propósito maior é o ensino
das bases do pensamento
elaborado, profundo, refle-
xivo, ponderado, com fun-
damentação, racional, lógi-
co e/ou dialético. Este ensino

não deve ter como foco a his-
tória da Filosofia, como ocorre

em algumas escolas, com a cro-
nologia a indicar e estabelecer

que os alunos irão saber como vi-
veram e o que pensaram Sócrates,

Platão, Hobbes, Hegel, Kant, Marx,
Nietzche... Tais filósofos e suas teorias

devem ser abordados ao longo do ca-
minho das aulas de Filosofia, clarean-
do as explicações, aproximando os alu-
nos dos conceitos expostos, permitindo
a compreensão e a análise dos dados na
medida do necessário.

No que se refere à Sociologia, ape-
sar da tendência de se enviesar pela
história e acabar transformando-a nu-
ma área complementar a tal conhe-
cimento, a ênfase deve ser sempre na
compreensão da evolução das socieda-
des, suas grandes e prementes ques-
tões, a organização dos grupamentos
humanos e as teorias sociológicas que
explicam o mundo em que vivemos.

É claro que, com isso, não se pre-
tende descartar ou desqualificar o apoio
fundamental que outras ciências hu-
manas, com destaque para a História,
têm e podem dar ao ensino de Filosofia
e Sociologia. Estas ciências são comple-
mentares e, por conta disso, estão sem-
pre permeando o trabalho uma da outra.
É, inclusive, de fundamental importân-
cia que existam pontos de encontro e
trabalhos multidisciplinares em que a
cooperação aconteça entre estas áreas do
conhecimento e todas as outras.

"As escolas
estão cedendo

apenas
uma hora
de atividades por

semana para cada
uma das novas

disciplinas. € pouco"

Vale notar que as novas matérias
auxiliam os alunos na compreensão e
desenvolvimento de seus trabalhos em
outras áreas do conhecimento e dão
a eles um melhor dimensionamento
quanto ao mundo em que vivem.

Polémicas
Se estas questões são de caráter mais
prático e funcional, há também aque-
las que estão gerando maior polémi-
ca. Há temores de pais e até mesmo
de educadores quanto à utilização des-
tas disciplinas para a possibilidade dos

professores responsáveis pelas mesmas
as utilizarem com finalidades políti-
cas. Certamente isso pode acontecer,
no entanto, o acompanhamento do
projeto pedagógico das matérias nas
escolas, por parte dos mantenedores e
da coordenação pedagógica, existe pa-
ra que esta possibilidade não ocorra.

Filosofia e Sociologia são áreas do
conhecimento que ensejam a refle-
xão, a discussão e o debate sobre temas
relevantes da realidade, promovem
maior engajamento dos alunos quanto
às questões prementes do mundo em
que vivem e despertam os estudantes
para maior consciência política e so-
cial. O que não pode acontecer é o uso
direcionado para a formação dos es-
tudantes no sentido político-partidá-
rio, sem lhes dar a opção de escolher,
conhecer, ponderar e selecionar suas
próprias opções políticas. Se isso acon-
tece, há a deturpação dos objetivos pri-
mordiais relativos ao ensino de am-
bas, que prevê a consciência, a altivez,
a emancipação, a capacidade de análi-
se, a participação plena e a liberdade
como metas a serem atingidas ao final
da formação.

Outra polémica é que, por terem si-
do impostas, estas disciplinas seriam
apenas meios para que profissionais de
suas áreas viessem a ter oportunidades
de emprego. Isto é, no mínimo, ultra-
jante para estas categorias.

Proibido por lei no início dos anos
1970, o que por si só já é um indicativo
poderoso da importância de tais sabe-
res, o ensino destas matérias é benefí-
cio pelo qual lutaram muitos brasilei-
ros e contempla tanto a capacidade de
pensar com mais profundidade, ligan-
do esta competência ao exame acura-
do da realidade, quanto a possibilidade
de termos, num futuro próximo, cida-
dãos mais críticos, conscientes, éticos
e engajados. •
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