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INTERDISCIPLINARIDADE E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO TENDO A 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO COMO COADJUVANTE NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM. 

 

VANILDA RIBEIRO DE CAMPOS 

 

RESUMO  

 

O artigo contextualiza a importância do ensino de Filosofia e sua obrigatoriedade, além da valorização 
de forma interdisciplinar na mediação da transformação do indivíduo em um cidadão pleno, por meio 
do pensar filosófico desenvolvido durante a trajetória do discente na educação básica com ênfase no 
ensino médio. 
 
 

Palavras-chaves: Filosofia. Ensino. Interdisciplinaridade. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para falar sobre a importância da Filosofia como disciplina formadora do pensar 

crítico do nosso educando, devemos compreender sua origem, etimologicamente, a 

palavra filosofia é formada por dois termos gregos: filos, que significa amor, e Sofia, 

que significa sabedoria. Assim, “a Filosofia tem o sentido etimológico de amor à 

sabedoria” como destaca: (COTRIM, 1988, p. 17). 

Neste sentido a Filosofia proporcionar à investigação, a análise do mundo, a 

compreensão dos fatos, buscando o saber, levando o discente ao conhecimento em 

todas as áreas do saber. 

Com ensino da Filosofia é possível proporcionar pensar crítico, racional, onde 

valores do senso comum, deveres serão questionados, assimilados de uma forma 

ampla, possibilitando o exercício da cidadania, tal prática perdida com o Golpe de 

1964 no Brasil, quando o ensino de Filosofia voltou-se como uma arma ao governo 

militar, o qual fez a proibição das aulas de Filosofia na educação básica.  

Sobre Golpe de 1964 que calou muitos intelectuais, filósofos, artistas, devemos 

entender o contexto da época.  
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O governo de João Goulart que, nos últimos dias de março de 1964, tinha 

entonações para filosofia marxista, contava com elevada simpatia junto à opinião 

pública, seu governo ruiu como um castelo de areia após anunciar as Reformas de 

Base, que buscava, reforma agrária, reforma universitária e voto dos analfabetos.  

As classes populares e trabalhadoras estiveram ausentes das manifestações e 

passeatas que, em algumas capitais do país, pediam a destituição de Goulart.  

Embora não se opusessem ao governo, os setores populares e os 

trabalhadores nada fizeram para evitar a derrubada do governo. As forças políticas 

que afirmavam representar esses setores nenhuma ação significativa desenvolveram 

para impedir o golpe que há muito tempo se anunciava no horizonte político.  

Desarmadas, desorganizadas e fragmentadas, as forças progressistas e de 

esquerda nenhuma resistência ofereceram aos golpistas. Alegando que não queria 

assistir a uma "guerra civil" no país, Goulart negou-se a atender alguns apelos de 

oficiais legalistas no sentido de ordenar uma ação, preferiu o exílio político. 

No discurso de lideranças de esquerda, a expressão "cabeças cortadas", 

dirigida contra os eventuais golpistas, tinha um sentido metafórico; com a ação dos 

"vencedores de abril", ela se tornará uma cruel realidade para muitos homens e 

mulheres durante os vinte anos da ditadura militar. 

O Golpe de 1964 mudou o quadro político do Brasil, direitos democráticos foram 

banidos, a cidadania baseada nos princípios da Filosofia iluminista desde a Revolução 

Francesa, torna-se inviável no país, onde o poder instituído e arbitrário dos militares 

navega no silêncio dos excluídos pela tortura e exílio. 

Calar as massas, exilar os intelectuais era o lema, proibir a Filosofia, era uma 

das formas mais eficaz, pois assim não teríamos novas gerações críticas. 

  A necessidade de formação um cidadão pleno, que exerça seus direitos e 

deveres sempre foi uma luta de grande parte sociedade, que com o processo de 

redemocratização do Brasil, perceberam uma luz no fim do túnel, a educação, seria a 

única saída para a formação de uma sociedade democrática. 

Através da educação estamos tratando do ato de educar, orientar, acompanhar, 

nortear, mas também o de trazer de "dentro para fora" as potencialidades do individuo, 

(GASPARELLO, 1986), por este prisma fica evidente que a importância da educação, 

na formação educando, sendo a Filosofia mediadora deste processo. 

Sabemos que a Filosofia faz a ponte entre os saberes das outras disciplinas, 

pois desenvolvem o raciocino lógico do indivíduo, permitindo a busca do 
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conhecimento epistemológico, totalmente contrária aos interesses do poder instituído 

com a ditadura militar na década de 1960. 

A proibição do ensino da Filosofia e outras disciplinas das áreas de humanas 

culminaram em uma defasagem de conteúdos, de formação crítica que repercutem 

até os dias atuais, como a falta de profissionais para exercer atualmente o ensino 

filosófico. 

      Na questão interdisciplinar, vivemos a fragmentação do saber, a 

interdisciplinaridade se coloca como uma exigência, em contraposição à cegueira das 

especializações e a nossa aposta é que a filosofia pode proporcionar a união dos 

saberes fragmentados. 

 A filosofia não precisa “temer nenhum contágio”, quando posta em contato com 

a lógica de outras disciplinas, como mostra a especificidade da sua história e de seus 

modelos argumentativos (Nobre e Terra, 2007, p. 101).  

 Além disso, é importante, frisar, a produção/reprodução do conhecimento não 

se dá apenas pela especialização crescente, como estamos habituados a pensar. O 

conhecimento científico é um processo que exige também um olhar transversal, o 

qualquer um olhar para o lado para ver outras coisas, ocultas a um observador 

rigidamente disciplinar. 

 

 

2 A FILOSOFIA NO CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

 

 A Filosofia surgiu na Idade Antiga, em Atenas na Grécia, polis 

considerado berço do pensamento racional, pois levou os seres humanos a buscarem 

explicações reais para seu cotidiano, libertando-se do mágico e sobrenatural que 

predominava.  

Neste processo surgiram legados como a Democracia e a República, que se 

fazem presente principalmente no mundo ocidental. 

A Filosofia no sentido de um conhecimento racional e sistemático foi uma 

atividade que, segundo se defende na história da filosofia, iniciou antes de Cristo na 

Grécia Antiga. 

Isso não significa que os demais povos da Antiguidade como Mesopotâmicos e 

Egípcios eram desprovidos de pensamento racional, mas que o pensamento filosófico 
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ocorreu apenas porque os gregos reuniram características favoráveis a essa forma de 

racionalidade pautada por uma investigação racional do mundo. 

Entre os grandes poetas da Grécia Antiga foram Homero e Hesíodo, que 

buscavam as causas dos acontecimentos narrados e tentava apresentar uma versão 

real do fato; o poeta Hesíodo, procurava por meio do nascimento dos deuses 

explicarem a origem do universo. Essa tradição cultural teve repercussão na obra dos 

primeiros filósofos, como Pitágoras e Tales de Mileto. 

Relacionada à mitologia, as religiões politeístas dos Helenos, como Orfismo e 

os mistérios de Elêusis influenciaram as filosofias de Pitágoras, Heráclito, Empédocles 

e Platão. A inexistência de um livro sagrado possibilitou a livre expressão de idéias. 

A mitologia busca a fantasia, o mágico e explica a realidade a partir de uma 

realidade exterior, de ordem sobrenatural, que governa a natureza. O mito não 

necessita de explicação racional e, por isso, está associado à aceitação dos indivíduos 

e não há espaço para questionamentos ou críticas.  

O pensamento mítico perde a função de explicar a realidade, mas essa 

transição dependeu de fatores que transformaram a sociedade grega. 

Um dos principais agravantes na decadência micênico-cretense, com uma 

estrutura fundada na monarquia divina, aristocracia militar e economia agrária.  

A invasão da Grécia pelas tribos dóricas propiciou o surgimento das Polis. A 

política, participativa, e o comércio que se desenvolvia, foram outros fatores que 

influenciaram a perda de importância do pensamento mítico. 

Seja na talassocracia, ou política, ambas exigiam a convivência entre 

pensamentos distintos. É justamente na polis de Mileto, colônia que representava o 

papel de importante porto comercial e que, portanto, era palco de intenso intercâmbio 

cultural, que surge a filosofia.  

Do desenvolvimento do comércio decorre também o aumento das viagens, 

assim, as pessoas descobriram que alguns lugares relatados nos mitos não existiam 

ou não eram povoados da forma como eram descritos, o mundo tornou-se mais 

concreto e menos encantado. 

Porém a Filosofia passou por diferentes momentos ao longo das Idades como 

na época medieval onde o Teocentrismo foi à referência do pensamento filosófico 

dominante, mesmo assim muitas inovações como O renascimento Carolíngio lapidou 

a cultura germânica. 

Na Idade Moderna, a necessidade da volta dos legados gregos como 
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antropocentrismo, o pensar filosófico, que foram vivenciados através de um 

movimento intelectual denominado Renascimento. 

Na Idade Contemporânea se ganha ênfase a busca para liberdade, através do 

movimento filosófico denominado Ilustração ou Iluminismo, seus princípios 

democráticos estão presentes em todo planeta, como a divisão do poder, o 

parlamentarismo, o direito ao sufrágio universal.  

Um grande choque quando analisamos o Brasil de 1964, o qual viveu uma 

intervenção que proíbo qualquer forma de liberdade. 

  

 

3 A DITADURA MILITAR E A PROIBIÇÃO DO ENSINO DE FILOSOFIA. 

  

 

 Na década de 1960 nosso país passou um Golpe Militar gerando grandes 

transformações no campo político, social, nos princípios democráticos, afetando assim 

o ensino da disciplina de Filosofia, como destaca Pegoraro: 

 

“Sem dúvida, a filosofia foi retirada por razões ideológicas e estratégicas 
inspiradas na segurança nacional [...] A disciplina era considerada perigosa, 
pois poderia desviar a juventude do pensamento oficial.” (PEGORARO, 1979, 
p. 15). 

 

 

Com o militarismo implantado, a disciplina de Filosofia foi retirada da grade 

curricular educacional brasileira, a partir de 11 de agosto de 1971, através da Lei nº 

5692, volta a ser disciplina optativa, com o início do processo de redemocratização. 

     A Declaração de Paris pela Filosofia (Brasil, 2003, p. 2-3) vem destacar: 

 

A defesa da inclusão da Filosofia e da Sociologia no currículo não é recente. 
E, da mesma forma que se evidencia o escândalo teórico e político da sua 
retirada do núcleo comum do currículo (recorde-se a Lei n. 5.692, de agosto 
de l971, que tenta, de forma ilegítima, substituir a Filosofia e a Sociologia 
introduzindo, respectivamente, as disciplinas de Educação Moral e Cívica e 
Organização Social e Política do Brasil). 

 

Esta lacuna de quase duas décadas com omissão do ensino da Filosofia na 

educação brasileira, ocasionou um déficit muito grande para as disciplinas que 

envolvem as Ciências Humanas, pois a disciplina de Sociologia, também foi retirada 
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dos currículos, houve a fusão das disciplinas de Geografia e História.  

Conteúdos pertinentes na formação intelectual do cidadão como: Marxismo, 

Retórica, Lógica, Força e Poder, Direto e Deveres, entre outras dezenas de títulos, 

foram sendo substituídos por um patriotismo forçado, ideologicamente conservador 

em disciplinas como Educação Moral e Cívica e OSPB, (Organização Social e Política 

do Brasil), sobre este assunto observem o que a Declaração de Paris relata: 

 

 

Tal medida fundamenta-se no entendimento de que a Filosofia e a 
Sociologia possuem estatutos próprios e, enquanto disciplinas são 
análogas a qualquer outra, com saberes, corpo teórico, lógicas 
internas, técnicas e terminologias específicas. Delas, os alunos têm 
muito que aprender e assimilar. A defesa da inclusão da Filosofia e da 
Sociologia no currículo não é recente. E, da mesma forma que se 
evidencia o escândalo teórico e político da sua retirada do núcleo 
comum do currículo (recorde-se a Lei n. 5.692, de agosto de l971, que 
tenta, de forma ilegítima, substituir a Filosofia e a Sociologia 
introduzindo, respectivamente, as disciplinas de Educação Moral e 
Cívica e Organização Social e Política do Brasil), também se percebe 
a correlação de seu ensino com o avanço do processo democrático, 
tornando-se imperativo restaurar um pensamento crítico em 
educação. Compreende-se que seja assim, pois não há propriamente 
ofício filosófico (nem sociológico, mutatis mutandis) sem sujeitos 
democráticos e não há como atuar no campo político e cultural, 
consolidar a democracia, quando se perde o direito de pensar, a 
capacidade de discernimento, o uso autônomo da razão. 

 

 

Percebemos na Declaração de Paris para Filosofia, há necessidade 

emergência da restauração do pensamento critico, o qual exilado com a entrada da 

Educação Moral e Cívica e OSPB. 

A ditadura militar tinha um perfil pautado na Ideologia da Segurança Nacional 

(GERMANO, 2000), instituiu uma nova política educacional, através da Lei 5.692/71, 

que concretizava a massificação do ensino, com a obrigatoriedade da escolarização 

de quatro para oito anos e com a organização do ensino de 2ºgrau profissionalizante, 

baseado na pedagogia tecnicista.  

Segundo Sampaio, o modelo educacional implantado pela ditadura “procurou 

alinhar o sistema de ensino aos objetivos econômicos e políticos do governo e à busca 

de modernização e racionalização de recursos” (1997, p. 204). 

Na década de 1970, precisamente nos anos finais, iniciou um lento e gradual 

processo de redemocratização no Brasil, exigindo eleições diretas para presidente da 
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república, tudo isso levou a criação de uma nova constituição de 1988, que irá gerar 

as bases para uma nova educação no Brasil, responsável por seres pensantes, ativos 

no processo de cidadania, fatores que foram expressos em uma LDB moderna e 

adequada a realidade pós ditadura militar. 

 

 

4 A LEI DE BASES E DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO E SUPORTE PARA 

INTERDISCIPLINARIDADE. 

 

 

Atualmente a grade curricular pauta-se na LBD lei 9394/96, que destaca no 

Artigo 36, sobre o ensino da Filosofia e Sociologia: 

IV - serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em 

todas as séries do ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008). 

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 

exercício da cidadania. 

Ao longo de quase cinco décadas, o surgimento da primeira LDB, diversas 

foram às emendas que alteraram o texto regulamentar e legislatório da lei 4.024/61, 

bem como das subsequentes, marcando o progresso das diretrizes e bases nacionais 

da educação.  

Por conseguinte, alguns projetos de lei foram propostos à Assembléia 

Constituinte na tentativa de aperfeiçoar a LDB. 

Para melhor entendimento, foram realizadas discussões sobre as reais 

necessidades da educação entre docentes e demais profissionais da área, tanto do 

âmbito público quanto privado, norteando assim as adaptações dos textos 

denominados de “projetos substitutivos”. 

Para Saviani (1999), “é possível perceber como a lei aprovada configurou, uma 

solução intermediária, entre os extremos representados pelo projeto original e pelo 

substitutivo Lacerda”. O autor se refere a uma comparação entre o projeto de 1948, o 

substitutivo Carlos Lacerda de 1958 e o texto da lei 4.024/61, tendo em vista a 

necessidade de se estabelecer um único ponto de vista ideológico sobre a questão 

educacional. 

Na tentativa de organizar o ensino ao novo quadro político (golpe militar de 

1964), como instrumento para dinamizar a própria ordem socioeconômica, ajusta-se 
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a LDB 4.024/61, não sendo considerado pelo governo militar a necessidade de editar 

por completo a lei em questão.  

Atendendo à ideologia desenvolvimentista adotada pelo governo, ajustou-se a 

LDB de 61, sancionando a lei de 5.540/68, que reformou a estrutura do ensino 

superior, sendo por isso, chamada de lei da reforma universitária. 

Aos poucos a Filosofia volta a ter a importância devida no cenário educacional, 

infelizmente ainda muito desacreditada, por grande parte da comunidade escolar, pela 

falta de profissionais qualificados e formados para atuação na área.  

Um dos principais entraves pauta-se no déficit provocado pelo governo militar, 

que não promoveu a formação de profissionais capacitados a ministrarem aulas em 

universidades, com o exílio muitos sociólogos e filósofos de renome passaram atuar 

em outros países, tudo isto gerou uma fragmentação do conhecimento. 

Atualmente esta fragmentação tenta ser suprida coma interdisciplinaridade: 

 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém 
sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da 
compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a 
realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a 
constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 
significados e registro sistemático dos resultados. BRASIL (1999, p. 
89) 

 

 

A interdisciplinaridade faz parte da orientação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) para educação básica, por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNS), no caso do estado do Paraná as bases são as DCES, as quais 

têm como meta fazer da sala de aula mais do que um espaço para simplesmente 

absorver e decorar informações, mais transformar as informações hoje recebidas de 

todos os tipos de mídia em conhecimento científico.  

Para que ocorra a interdisciplinaridade não se trata de eliminar as disciplinas, 

trata-se de torná-las comunicativas entre si, concebê-las como processos históricos e 

culturais, e sim torná-la necessária a atualização quando se refere às práticas do 

processo de ensino aprendizagem. 

Segundo Fazenda (2002), o pensar interdisciplinar parte da premissa de que 

nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o dialogo com 

outras formas desconhecimento, deixando-se interpenetrar por elas. Neste sentido, 
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aceita o conhecimento do senso comum como válido, pois através do cotidiano que 

damos sentido a nossas vidas. 

Ampliado através do dialogo com conhecimento cientifico, tende a uma 

dimensão maior, uma dimensão ainda que utópica capaz de permitir o enriquecimento 

da nossa relação com o outro e com o mundo. 

Um agravante na para que ocorra a interdisciplinaridade está na escassez de 

licenciados em Filosofia para assumirem as aulas, permitindo assim que conteúdo 

programático, seja ministrado com uma base sólida, proporcionando aos educandos 

um interesse real pela disciplina entende que a mesma pode o ajudar a entender os 

problemas que estão a sua volta. Mais a falta de profissionais também se esbarra em 

outras situações, como destaca Ricardo Navia (2005): 

 

 

...Trás mais um leque de problemas presente na educação básica brasileira 
que dificulta o ensino de Filosofia, a saber: as péssimas condições materiais 
de muitas escolas, a falta de materiais e livros didáticos, as turmas 
superlotadas, a má remuneração aos professores e o excesso de trabalho e 
a não busca de atualização e formação permanente de muitos professores. 

 

 

Sabemos que os problemas citados por Ricardo Navia (2005), aplicam-se nas 

demais disciplinas, além disso, a Filosofia e Sociologia em alguns estados têm uma 

quantidade reduzida aulas semanais, desmotivando a formação de profissionais, os 

quais optam por outras licenciaturas, e mesmo assim acabam assumindo estas aulas 

devido à falta de professores habilitados. 

No Brasil, os cursos de graduação em Filosofia são ofertados em dois modelos: 

bacharelado (formação do pesquisador) e licenciatura (formação do professor); muitos 

cursos oferecem as duas habilitações, ficando a critério do estudante a escolha.  

No caso da licenciatura em filosofia, de modo geral, ela está voltada 

exclusivamente para a formação do professor de filosofia para o nível médio, ainda 

com poucas instituições mantendo oferta. 

 A Ciência Filosófica possibilita uma educação no campo interdisciplinar, devido 

ao pensamento critico necessário em todas as disciplinas através do questionamento, 

além dos textos reais que são à base de seu levantamento. “Neste sentido a filosofia 

vem com uma premissa de transformar indivíduos, nortear o saber, possibilitar a visão 

além da caverna, como destaca Platão em sua obra ‘‘A Alegoria da Caverna”. 
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Com está análise de propagadores do conhecimento, GADOTTI, 2000, P.28 

destaca: 

 

“Uma filosofia para crianças e jovens não estaria preocupada em 
formar discípulos para perpetuar certa corrente filosófica, certa visão 
de mundo, mas para ajudar a pensar e a transformar o mundo. 
Conceber a filosofia como uma especialidade é derrotá-la antes 
mesmo de iniciar a batalha por ela.” (GADOTTI, 2000, p.28). 
 

 

Neste intuito cabe a Filosofia o desenvolvimento integral do educando nas 

diversas áreas do saber, sendo a juventude o momento mais propício para se engajar 

na prática filosófica.  

Com questionamento e da redefinição do que é realmente importante em sua 

vida, o jovem pode adquirir maturidade e planejar, com mais clareza, o seu próprio 

amanhã, tudo isto pode ser mediado pela ação conjunta da ação do pensar filosófico 

com as outras ciências, possibilitando a atitude interdisciplinar. 

A atitude interdisciplinar é, para Fazenda (1994, p.82): 

 

 

Uma atitude diante de alternativas para conhecer mais e melhor, 
atitude de espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade 
que impele à troca, que impele ao diálogo – ao diálogo com pares 
anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante da 
limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante a 
possibilidade de desvendar novo saberes, atitude de desafio – desafio 
perante o novo, desafio em redimensionar o velho – atitude 
desenvolvimento e comprometimento com os projetos e com as 
pessoas neles envolvidos, atitude, pois, de compromisso em construir 
sempre da melhor forma possível, atitude de responsabilidade, mas, 
sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, enfim de vida. 

 

 

A filosofia possibilita um salto para uma vida mais plena e, junta outras 

manifestações do espírito humano, como a arte, a literatura, a religião, é um convite à 

transcendência (KOHAN, 1999), neste sentido torna-se fundamental sua aplicação na 

construção de um conhecimento mais amplo com vise a formação integral do discente. 

 

 

5 CONCLUSÃO 
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Muitos se perguntam o porquê da Filosofia: A Filosofia é o conhecimento mais 

útil para construir o futuro, partindo desta premissa necessitamos de formação 

continuada para os docentes, programas que visem à qualificação profissional de 

educadores, para que estes possam formar cidadãos capazes de exercerem com 

dignidade seus direitos e deveres, propondo um mundo mais justo para futuras 

gerações. 

Desta forma torna-se imprescindível a interdisciplinaridade feita pela Filosofia, 

na transformação das inúmeras informações do mundo moderno em conhecimento, 

bem com a obrigatoriedade desta disciplina na Educação Básica, a qual valoriza os 

princípios da liberdade, da gestão democrática, o pensar racional e científico, o 

entendimento do senso comum e sua valorização nos âmbitos culturais.  

O processo será lento e gradual mais com a formação de profissionais capazes 

de buscarem a transversalidade e a valorização do pensar crítico na substituição dos 

valores obsoletos deixados pela ditadura militar, formaremos cidadão com direitos e 

deveres plenos. 
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