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A IMPORTÂNCIA DE MANTER O ENSINO DE FILOSOFIA E 

SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

RESUMO- As disciplinas de Filosofia e Sociologia sofreram e ainda sofrem ataques na tentativa de retirá-las da 

grade de Ensino Médio de todo país. Apesar delas serem atualmente obrigatórias, a discussão de exclusão ainda é 

bem presente na educação brasileira. Apresentaremos uma breve descrição da finalidade das duas disciplinas, um 

pequeno resumo das investidas que ainda ocorrem para tentar excluí-las do ensino, e por último, quais são os 

objetivos e contribuições numa análise crítica feita do Currículo Mínimo e das Atividades Autorreguladas 

aplicadas nas aulas das turmas das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. Este trabalho tem o propósito de 

sensibilizar sobre a importância de manter o ensino das disciplinas de Filosofia e Sociologia nas turmas de Ensino 

Médio das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que não é de hoje que a Filosofia e a Sociologia se encontram em uma polêmica 

discussão sobre a sua exclusão do Ensino Médio. Para alguns elas são essenciais, para outros 

nem tanto. Vários foram e ainda são os motivos pelas quais já tentaram retirá-las da grade de 

ensino no país. Seja pela suposta falta de professores qualificados, pelo corte e redução de 

despesas, pela desculpa de que elas interferem negativamente em outras disciplinas ou por 

outros motivos não tão claros. 

O presente artigo procura apresentar a importância, as contribuições e os motivos pelas 

quais as disciplinas de Filosofia e Sociologia devem sem ser mantidas no Ensino médio.  

A Filosofia e a Sociologia apresentam um papel fundamental na sociedade em que 

vivemos. Desde a antiguidade, o homem procura respostas para compreender fenômenos que 

ocorrem em várias áreas da vida. A Filosofia busca que o indivíduo seja capaz de refletir e 

procurar as suas próprias respostas, levando-o a pensar, fazendo com que ele não fique satisfeito 

com o que está pronto, mas que ele questione. Segundo Pilleti:  

 

A essência da Filosofia é a procura do saber e não sua posse. Se [...] é 

procura e não posse, podemos dizer que o trabalho filosófico é um trabalho de 

reflexão. A palavra reflexão vem do verbo latino reflectere, que significa 

voltar atrás. Filosofar, portanto, significa retomar, reconsiderar os dados 

disponíveis, revisar, examinar detidamente, prestar atenção e analisar com 

cuidado. (PILLETTI, 1991.) 

 
A busca por respostas e os constantes questionamentos são essenciais para a formação 

do cidadão e de uma sociedade mais justa que seja capaz de melhorar a vida de todos. Portanto, 

é fundamental que os alunos do Ensino Médio continuem tendo acesso a disciplina e 

compreenda a importância que a Filosofia tem na vida de cada indivíduo e para a coletividade 

como um todo.  

Apesar de serem disciplinas distintas, a Sociologia parece andar de mãos dadas com a 

Filosofia. De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais, a Sociologia visa a 

desnaturalização dos fenômenos sociais: 

 

Um papel central que o pensamento sociológico realiza é a 

desnaturalização das concepções ou explicações dos fenômenos sociais. Há 

uma tendência sempre recorrente a se explicarem as relações sociais, as 

instituições, os modos de vida, as ações humanas, coletivas ou individuais, a 

estrutura social, a organização política, etc. com argumentos naturalizadores. 

Primeiro, perde-se de vista a historicidade desses fenômenos, isto é, que nem 



 

sempre foram assim; segundo, que certas mudanças ou continuidades 

históricas decorrem de decisões, e essas, de interesses, ou seja, de razões 

objetivas e humanas, não sendo fruto de tendências naturais. (OCN, 2006, p. 

105-106). 

 

Desnaturalizar no sentido do pensamento sociológico significa não aceitar determinadas 

situações como algo natural, sem antes questionar se os fenômenos sociais estudados são frutos 

de interesses e decisões de atores sociais privilegiados, de uma elite que possa ter uma 

influência direta no objeto analisado. 

Logo, de uma forma bem sucinta, pode-se dizer que a Filosofia é o refletir, enquanto a 

Sociologia é o refletir em busca de uma sociedade melhor para todos. Se os estudantes estão 

sendo preparados para a vida em sociedade, por que então tentar retirar as disciplinas dos nossos 

alunos?   

O objetivo da pesquisa é de sensibilizar sobre a importância que as duas disciplinas tem 

no universo escolar para formar um cidadão crítico. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho é uma revisão bibliográfica que tem como base a leitura de diversos autores 

que defendem a importância das disciplinas de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio nas 

escolas brasileiras, materiais fornecidos pela  Secretaria de Estado de Educação do Estado do 

Rio de Janeiro - SEEDUC, além de notícias e reportagens recentes sobre a questão da inclusão 

ou exclusão das disciplinas nestes últimos anos.  

Apresentamos uma breve definição do que é a Filosofia e a Sociologia propriamente 

dita, uma análise crítica do Currículo Mínimo e das Atividades Autorreguladas sugeridos pela 

SEEDUC e trabalhados em sala de aula na rede pública de ensino, e de que forma a preservação 

das disciplinas podem colaborar de maneira favorável dentro e fora do universo escolar. 

 

3- A FILOSOFIA E A SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

 

 Desde 1961 (Lei nº 4.020/61) que as disciplinas de Filosofia e Sociologia não 

desempenhavam o seu importante papel na educação brasileira. Mas em 2 de Junho de 2008, 

com a promulgação da Lei 11.684, as disciplinas voltam a ser  obrigatórias em todas as séries 

do Ensino Médio nas escolas brasileiras. E até a data da realização desta pesquisa elas ainda 

são obrigatórias.  



 

 Mas esta obrigatoriedade tem sido ameaçada. Recentes investidas por parte do Governo, 

como a Reforma do Ensino Médio, estão sendo realizadas com o objetivo de tentar afastar as 

disciplinas da grade de ensino novamente, e claro, se tornou alvo de críticas por parte de 

profissionais da educação por ser uma medida preocupante para a educação do país. 

Uma recente pesquisa inédita divulgada, em abril de 2018, pelo IPEA - Pesquisa 

Econômica Aplicada revelou que a obrigatoriedade das disciplinas de Filosofia e Sociologia 

derrubam as notas em Matemática. Os pesquisadores compararam os resultados das provas do 

Enem de 2009 - por entender que eles ainda não haviam sofrido impacto pela obrigatoriedade 

das disciplinas - com os resultados das provas de 2012, após a obrigatoriedade. Eles chegaram 

a conclusão que os baixos resultados em matemática é consequência da obrigatoriedade das 

disciplinas de Filosofia e Sociologia, pois “se reflete em redução no espaço dedicado ao ensino 

das demais”. Porém, de acordo com especialistas, a pesquisa possui várias falhas. Não foi 

levado em consideração muitas outras questões, como: a precariedade do sistema público, a 

falta de investimento, os problemas de financiamento e estrutura; o fato das disciplinas já 

estarem sendo contempladas mesmo antes da obrigatoriedade por várias escolas; o fato do 

Enem ser um exame de caráter voluntário podendo ser realizado até mesmo por alunos que não 

concluíram o Ensino Médio; entre tantas outras particularidades que não foram levadas em 

consideração na pesquisa.   

Por que a Filosofia e a Sociologia são tão diminuídas na educação? Não tentaremos 

buscar as respostas neste trabalho, pois não é o objetivo, mas tentaremos trazer a reflexão da 

importância e contribuições das duas disciplinas e por que elas devem ser mantidas no ensino.  

Mostraremos a seguir como a Filosofia e a Sociologia são trabalhadas na rede pública 

do Estado do Rio de Janeiro, quais assuntos são abordados e discutidos, e como elas podem 

contribuir positivamente na formação do cidadão.  

 

4. O ENSINO DA FILOSOFIA E DA SOCIOLOGIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 

CIDADÃO CRÍTICO 

  

 Nas escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, os professores de todas as disciplinas 

têm como norteador o Currículo Mínimo, que é sempre direcionado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares Nacionais, mas possuem um objetivo 

próprio:  

http://cartaeducacao.com.br/artigo/falencia-da-educacao-publica/


 

 
Sua finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não 

podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de 

escolaridade e bimestre. Com isso, pode-se garantir uma essência básica 

comum a todos e que esteja alinhada com as atuais necessidades de ensino, 

identificadas não apenas nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros 

Curriculares Nacionais, mas também nas matrizes de referência dos principais 

exames nacionais e estaduais. Consideram-se também as compreensões e 

tendências atuais das teorias científicas de cada área de conhecimento e da 

Educação e, principalmente, as condições e necessidades reais encontradas 

pelos professores no exercício diário de suas funções. (CURRÍCULO 

MÍNIMO, 2012, p.2)  

 
 As orientações contidas no manual não são materiais engessados e sem possibilidade de 

alteração. Eles são apenas um ponto de partida, sendo necessário sua compreensão, apropriação 

e complementação de acordo com cada realidade: 

 

O Currículo Mínimo visa estabelecer harmonia em uma rede de ensino 

múltipla e diversa, uma vez que propõe um ponto de partida mínimo - que 

precisa ainda ser elaborado e preenchido em cada escola, por cada professor, 

com aquilo que lhe é específico, peculiar ou lhe for apropriado. 

(CURRÍCULO MÍNIMO, 2012, p.2)  

 

É importante esclarecer que o Currículo Mínimo não resolve os problemas da educação, 

ele é apenas um alicerce para que o trabalho seja iniciado: 

 

Entendemos que o estabelecimento de um Currículo Mínimo é uma 

ação norteadora que não soluciona todas as dificuldades da Educação Básica 

hoje, mas que cria um solo firme para o desenvolvimento de um conjunto de 

boas práticas educacionais, tais quais: o ensino interdisciplinar e 

contextualizado; oferta de recursos didáticos adequados; a inclusão de alunos 

com necessidades especiais; o respeito à diversidade em suas manifestações; 

a utilização das novas mídias no ensino; a incorporação de projetos e temáticas 

transversais nos projetos pedagógicos das escolas; a oferta de formação 

continuada aos professores e demais profissionais da educação nas escolas; 

entre outras — formando um conjunto de ações importantes para a construção 

de uma escola e de um ensino de qualidade. (CURRÍCULO MÍNIMO, 2012, 

p.2)   

  

Mais especificamente, temos então os Currículos das disciplinas de Filosofia e 

Sociologia. O Currículo Mínimo de Filosofia é a síntese dos conhecimentos e competências 

essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem filosófica para o nível do Ensino Médio: 

 

Entende-se que a Filosofia como componente curricular tem 

especificidades próprias, distintas da Filosofia produzida enquanto 



 

pensamento filosófico e que perder isto de vista é não entender o papel desta 

área do conhecimento neste nível de ensino. Compreende-se, assim, que o 

essencial é promover uma ação filosófico-educativa constituída pela seleção 

dos conhecimentos historicamente desenvolvidos no campo da Filosofia de 

modo a possibilitar ao estudante condições deste se apropriar dos fundamentos 

teóricos e metodológicos da área. Não se trata de formar o especialista em 

Filosofia neste nível de ensino, e sim, ir aos poucos aproximando os 

estudantes, em sala de aula, do contato com o estilo reflexivo da filosofia, que 

é indispensável para se apreender a forma de abordagem filosófica (o 

filosofar) de modo significativo. (CM FILOSOFIA, 2012, p.3)  

 

Conforme foi observado, o objetivo não é fazer com que o aluno seja um especialista 

em Filosofia, mas que ele seja apresentado ao pensamento crítico e reflexivo que a Filosofia 

proporciona.  

A partir do Currículo Mínimo de cada disciplina, foram elaboradas as  chamadas 

Atividades Autorreguladas em parceria com os próprios professores da rede: 

 

A Secretaria de Estado de Educação elaborou o presente material com 

o intuito de estimular o envolvimento do estudante com situações concretas e 

contextualizadas de pesquisa, aprendizagem colaborativa e construções 

coletivas entre os próprios estudantes e respectivos tutores – docentes 

preparados para incentivar o desenvolvimento da autonomia do alunado. 

(AUTORREGULADA, 2012, p.2) 

 

O caderno de atividades tem a proposta de fazer com que o aluno busque o seu próprio 

conhecimento levando-o a desenvolver "competências fundamentais para o aprender-a-

aprender, o aprender-a-conhecer, o aprender-a-fazer, o aprender-a-conviver e o aprendera-se." 

(AUTORREGULADA, 2012, p.2) 

De acordo com o Currículo Mínimo de Filosofia, cada ano de escolaridade tem um tema 

principal que é dividido dentro de cada bimestre. A cada bimestre são sugeridas aulas 

relacionadas aos tópicos pelas Autorreguladas. Veremos a seguir alguns exemplos do que é 

apresentado em sala de aula. 

O tema principal proposto no 1º Ano do Ensino Médio em Filosofia é a "Iniciação do 

processo do filosofar", que são divididos ao longo do ano em a "Caracterização da Filosofia" 

no 1º bimestre, o "Mito e Filosofia" no 2º, "O que é o ser homem?" no 3º e "Caminhos para 

aprender a filosofar" no último. (CM FILOSOFIA, 2012, p.6)  

São sugeridas pelas Autorreguladas aulas com o propósito de discutir assuntos como: 

"A filosofia, o que é isso?", "A filosofia como possibilidade de transformação", "A filosofia 

presente na nossa vida", como "Identificar o discurso mítico e o filosófico", como "Articular as 



 

relações entre mito e filosofia", compreender "A singularidade do ser humano" e "O ser humano 

como ser político". (AUTORREGULADAS, FILOSOFIA, 1º ANO, 2012, p.4) 

A Iniciação do processo do filosofar propostas pelas Autorreguladas no 1º ano tem o 

objetivo de fazer com que o aluno compreenda a origem da filosofia e a relevância que a mesma 

tem como possibilidade de transformação na vida do ser humano e do mundo, assim como 

reconhecer a presença da filosofia nas diversas situações da vida. 

 No 2º ano, o tema principal é "Ser e Conhecer", e são divididos em “O que é 

conhecimento?" nos 1º e 2º bimestres, a "Filosofia e Ciência" e "Problematizando a razão" nos 

bimestres seguintes. (CM FILOSOFIA, 2012, p.7) 

 São sugeridas pelas Autorreguladas discussões acerca de "Noções de aparência e de 

realidade", "Condições de possibilidades do conhecimento", "Os diversos tipos de 

conhecimento", também sobre "A especificidade da filosofia em relação à ciência", "O 

problema da questão do método em filosofia e na ciência", " Noção de razão na modernidade", 

e por último a "Escola: espaço democrático e de conhecimento." (AUTORREGULADAS, 

FILOSOFIA, 2º ANO, 2012, p.4) 

 As aulas sobre o "Ser e Conhecer" sugeridas nas Autorreguladas do 2º ano tentam fazer 

com que o aluno compreenda e relacione os diversos tipos de conhecimento, qual a sua relação 

com a ciência e com a razão, levando-o a analisar e a identificar as finalidades da escola como 

espaço democrático de construção do saber e do conhecimento.  

 O tema principal do 3º ano é "O mundo do ser humano", divididos ao longo dos quatro 

bimestres em a "Razão e sensibilidade", "A dimensão ética", "A dimensão política" e 

"Perspectivas" respectivamente. (CM FILOSOFIA, 2012, p.6) 

 As Autorreguladas sugerem aulas com questionamentos sobre "O que é arte?", "Gosto 

se discute?" a diferença entre "Arte X Cultura de Massa", "Noções de aparência e de realidade", 

"Costumes e valores", "Condições de possibilidades do conhecimento", é apresentado a 

"Invenção da política", o "Poder", a "Globalização ou mundialização?", "O que é alienação?", 

"Os muros da escola vão sumir?" e os "Empregos verdes". (AUTORREGULADAS, 

FILOSOFIA, 3º ANO, 2012, p.4) 

"O mundo do ser humano" proposto pelas Autorreguladas apresenta ao aluno a diferença 

entre ética e moral, reflexões sobre a existência da humanidade, costumes e valores, o que é 

felicidade, juízo de fato e juízo de valor, a problematização do senso comum, a valorização da 

democracia, influências das novas tecnologias, a influência da mídia, o capitalismo entre outros 

assuntos tão pertinentes ao cidadão crítico. 



 

O Currículo Mínimo de Sociologia começa sobre a necessidade e dificuldades que a 

disciplina ainda enfrenta para estabelecer a sua tradição no ensino, por ainda ser considerada 

disciplina nova: 

 

...a Sociologia aplicada no Ensino Médio, apesar de sua 

obrigatoriedade garantida pela LDB, precisa “inventar sua tradição”, inclusive 

em relação ao reconhecimento de conteúdos fundamentais e um conjunto de 

habilidades e competências que sirvam como referências. Esse seria um passo 

importante na tarefa de legitimar a Sociologia no Ensino Médio, pois, como 

disciplina de obrigatoriedade ainda recente na grade curricular, ela ainda 

enfrenta obstáculos para sua consolidação definitiva, como o discurso 

tecnicista que insiste em questionar sua relevância, bem como a importância 

da reflexão e do senso crítico para o exercício da cidadania. (CM 

SOCIOLOGIA, 2012, p.3)  

 

É uma disciplina que ainda causa dúvidas e questionamentos entre os próprios 

profissionais da área e que ainda precisa ser debatida: 

 

O que seria ideal para a nossa disciplina? Um currículo 

exclusivamente de Sociologia ou, de forma mais abrangente, de Ciências 

Sociais? Este é um debate que, entre os próprios profissionais de nossa área, 

ainda está distante de um consenso. Nos diálogos que estabelecemos para a 

construção desta segunda edição, ouvimos as mais diversas sugestões sobre 

essa questão, quase sempre coerentes e bem fundamentadas. (CM 

SOCIOLOGIA, 2012, p.3)  

 

E por fim, a conclusão que profissionais tiveram após debates: 

 

Assumimos como objetivo da disciplina, além dos previstos em 

documentos normativos e legais, a noção de que a disciplina Sociologia deve 

levar o aluno do Ensino Médio a desenvolver os tipos de raciocínio próprios 

às Ciências Sociais, desnaturalizando as relações sociais, estranhando o que 

lhe é familiar e, sobretudo, desenvolvendo o que Wright Mills denominou 

“imaginação sociológica”. (CM SOCIOLOGIA, 2012, p.4) 

 

No Currículo Mínimo de Sociologia é apresentado um tema bimestral diferente. A cada 

bimestre são sugeridas aulas relacionadas aos tópicos pelas Autorreguladas. Veremos a seguir 

alguns exemplos: 

No 1º Ano do Ensino Médio são apresentados quatro temas em cada bimestre: "O 

conhecimento sociológico", "Cultura e Diversidade", "Cultura e Identidade" e "Preconceito e 

Discriminação". (CM SOCIOLOGIA, 2012, p.6) 



 

São sugeridas pelas Autorreguladas debates sobre "O que é Sociologia? a “Imaginação 

sociológica”, "O que é Cultura?", "Cultura e diversidade", "Nós e os outros", "A nossa 

identidade", questionamentos sobre "Diferentes ou desiguais?", "A construção da identidade 

nacional, "Estigmas – colocando rótulos", "Preconceito e discriminação" e  "Políticas de ação 

afirmativa: o que é isso?. (AUTORREGULADAS, SOCIOLOGIA, 1º ANO, 2012, p.4) 

As temáticas das Autorreguladas de Sociologia inseridas no 1º ano tem o objetivo de 

fazer o aluno compreender melhor as formar de ver o mundo a sua volta. Pretende apresentar 

ao aluno que o pensamento não é apenas uma questão individual, mas é o resultado das relações 

sociais e do lugar onde vive. Busca fazê-lo compreender quem ele é, a relação entre diferença 

e desigualdade; qual é a sua própria cultura e do país onde vive, além também de mostrar a 

diferença entre preconceito e descriminação. 

Os quatro temas abordados no 2º Ano são "Cidadania, direitos humanos e movimentos 

sociais", "Trabalho, sociedade e Capitalismo", "Relações de trabalho" e “Estratificação e 

Desigualdade". (CM SOCIOLOGIA, 2012, p.7) 

São sugeridas pelas Autorreguladas apresentar assuntos sobre "A conquista da 

cidadania", "Direitos Humanos universais", informações sobre o que é "Trabalho", "A divisão 

do trabalho na sociedade moderna", assim como "A organização dos processos de produção", 

"O trabalho informal no Brasil", "Mercado de trabalho e desigualdades", a problemática do 

"Trabalho escravo no século XXI?", "Classes sociais" e a "Desigualdade social no Brasil". 

(AUTORREGULADAS, SOCIOLOGIA, 2º ANO, 2012, p.4) 

Entre os objetivos das Autorreguladas do 2º ano estão em fazer com que o aluno 

compreenda o conceito de cidadania e a construção histórica dos direitos civis, políticos, sociais 

e culturais, assim como a importância dos direitos humanos e garantias constitucionais para 

uma sociedade mais democrática. Visa também que ele compreenda as formas de organização 

social, divisão e as relações de trabalho em diferentes momentos históricos e culturais, assim 

como a diferença entre trabalho formal e informal; trabalho escravo, infantil e precário. E por 

fim, pretende fazer o aluno identificar e compreender a questão da desigualdade social no 

Brasil. 

No 3º Ano, os temas abordados propostos pelo Currículo Mínimo durante o ano são 

"Cultura, consumo e comunicação de massa", "Poder, política e Estado", "Cidadania, 

democracia e participação" e  "Formas de Violência e criminalidade". (CM SOCIOLOGIA, 

2012, p.8) 



 

Os cadernos de Atividades Autorreguladas propõem que os alunos tenham 

conhecimentos sobre "Cultura e Ideologia", "Dominação, controle e indústria cultural", "A 

Internet", "Surgimento do Estado", "Estado Moderno", "A formação do Estado Brasileiro", 

assim como sobre a "Participação política e cidadania", "Sociedade civil e democracia", 

"Formas de exercício do poder", "Formas de violência", "A cidade é de todos?" e por fim sobre 

a "Violência rural e urbana". (AUTORREGULADAS, SOCIOLOGIA, 3º ANO, 2012, p.4) 

O objetivo proposto pelas Autorreguladas do 3º ano é fazer com que o aluno reflita sobre 

a noção de cultura como instrumento de poder e como construção social; construa uma visão 

crítica da indústria cultural e da cultura de massa; compreenda o papel das novas tecnologias 

de informação e comunicação, assim como a construção de novas formas de sociabilidade e a 

sua utilização como instrumento de controle social; compreenda o processo histórico e 

sociopolítico de formação do Estado brasileiro e o papel da participação política para o 

exercício da cidadania; compreenda as diversas formas de manifestação da violência, conflitos 

sociais, tanto no meio rural quanto no urbano; e por fim, identifique o processo de 

criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. 

 Diversos assuntos apresentados pela Filosofia e Sociologia ao longo do Ensino Médio 

são pertinentes para a formação do cidadão crítico. Tanto o Currículo Mínimo quanto as 

Atividades Autorreguladas, direcionados pelas duas disciplinas, trazem um material muito rico 

para os alunos, sempre contextualizando com a realidade. São temáticas envolvendo os direitos 

humanos, direitos civis, políticos e sociais; ética e moral; costumes e valores; cidadania e 

democracia; cultura e diversidade cultural; estratificação social, minorias e movimentos sociais; 

preconceito e descriminação; justiça e igualdade; alienação e mídia; trabalho e escravidão; a 

internet e a modernidade, entre tantos outros assuntos tão necessários para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. As disciplinas em foco neste trabalho não pretendem ser uma 

fábrica de pensamentos iguais, muito pelo contrário: o objetivo é fazer com que cada aluno 

tenha um pensamento reflexivo sobre diversos assuntos do mundo e da atualidade. Portanto, 

retirar as disciplinas da grade de ensino significa privar o aluno de conhecimentos essenciais 

para o seu desenvolvimento.  

 

4- CONCLUSÃO 

 

Tanto a Filosofia quanto a Sociologia partem do estranhamento, da desconfiança e da 

crítica, buscando sempre ir além das aparências e formulando novas perguntas com o objetivo 



 

da mudança. As duas disciplinas apresentadas neste trabalho visam a formação do cidadão 

crítico, protagonista do seu próprio conhecimento e transformador do mundo onde vive.  

 Não basta apenas saber Matemática, Física, Português, Biologia, História ou Geografia, 

se não souber ser ético, se não for capaz de compreender e respeitar a si mesmo e ao outro. 

Todas as disciplinas devem ser trabalhadas de maneira interdisciplinar e nenhum conhecimento 

pode ser usado como argumento de que prejudica o outro.  

 Em um país com tantas desigualdades e preconceitos é inadmissível pensar que a 

Filosofia e a Sociologia poderiam de alguma maneira prejudicar os estudos e atrapalhar o 

desenvolvimento do nosso país. Toda forma de conhecimento deve ser respeitada, pois cada 

aprendizado tem o seu valor. Sendo assim, é de tamanha importância que as disciplinas de 

Filosofia e Sociologia devem ser mantidas no Ensino no Médio. 
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